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BLEACHING 
SYSTEM:

ΙκανοποΙεΙ τΙς αναγκες ςου 
γΙα αποχρωματΙςμο με 

αποτελεςματΙκοτητα καΙ 
αςφαλεΙα.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ένα σύστημα αποχρωματισμού που ανταποκρίνεται με 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στις διαφορετικές ανάγκες κάθε 
περίπτωσης, όσον αφορά το ξάνοιγμα της τρίχας. 

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Εμπειρία και προϊόντα με σύνθεση υψηλής τεχνολογίας για 
αποτελεσματικό αποχρωματισμό με πλήρη σεβασμό για τα μαλλιά.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
για ξάνοιγμα έως και 5-7 τόνων και προσθήκη ρεφλέ με όλες τις 
αποχρώσεις της Professional By Fama Color.



NEW TOOLS

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
PROFESSIONAL BY FAMA COLOR.
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BLUE Bleaching System σε μορφή 
σκόνης  
επιτρέπει την επίτευξη ξανοίγματος έως και 7 τόνων, με αξιόπιστο, 
γρήγορο και ευέλικτο τρόπο, με τον μέγιστο δυνατό σεβασμό για την 
τρίχα.

BLUE Powder:
Σκόνη αποχρωματισμού σε βαζάκι και σε συσκευσασία stand-up (500 g).

BLUE Developer LIGHT:
Οξειδωτικό γαλάκτωμα 13 vol. - 3,9% (1000 ml).
 

BLUE Developer MEDIUM:
Οξειδωτικό γαλάκτωμα 26 vol. - 7,8% (1000 ml).

BLUE Developer STRONG:
Οξειδωτικό γαλάκτωμα 37 vol. - 11,1% (1000 ml).

NEXT
οΙ καλλυντΙκες 

ΙΔΙοτητες της κρεμας

BLUE
η ευελΙΞΙα της 

ςκονης

NEXT Bleaching System σε μορφή 
κρέμας
ξανοίγει γρήγορα τα μαλλιά έως και 5 τόνους με τη μέγιστη δυνατή 
τεχνική αξιοπιστία, ακόμα και σε περιπτώσεις ταλαιπωρημένων 
μαλλιών.

NEXT Cream:
Κρέμα αποχρωματισμού χωρίς αμμωνία (500 g).

NEXT Developer 12 vol:
Οξειδωτικό γαλάκτωμα -  3,6% (1000 ml).
 

NEXT Developer 25 vol:
Οξειδωτικό γαλάκτωμα -  7,5% (1000 ml).

NEXT Developer 35 vol:
Οξειδωτικό γαλάκτωμα - 10,5% (1000 ml).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

NEXT

BLUE

Κρέμα αποχρωματισμού χωρίς 
αμμωνία.

Σκόνη αποχρωματισμού χωρίς 
πτητικά αέρια.

Ιδανική για ξανοίγματα, 
αποχρωματισμό και μες σε όλα 
τα μαλλιά, για τεχνικές με το χέρι.

Ιδανική για ξανοίγματα, 
αποχρωματισμό και μες σε όλα 
τα μαλλιά, καθώς και για τεχνικές 
με το χέρι.

ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΤΟΝΟΙ.

ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΤΟΝΟΙ.



NEW TOOLS

NEXT KAI BLUE 
κρεμα καΙ ςκονη ςτην 
υπηρεςΙα της τεχνΙκης 

ςου αρτΙοτητας

NEXT

BLUE

Το σύστημα αποχρωματισμού Professional 

By Fama Color επιτρέπει την επίτευξη 

του καλύτερου αποτελέσματος σε 

οποιαδήποτε περίπτωση ξανοίγματος 

ή αποχρωματισμού: κρέμα ή σκόνη με 

βάση τον τύπο των μαλλιών και την 

προεπιλεγμένη τεχνική εφαρμογής.

Λεπτή,
ευαίσθητη τρίχα, μαλλιά που έχουν 

υποστεί χημική κατεργασία.

Για τη δημιουργία
μες και ξανοιγμάτων με το χέρι, με θερμικό 

χαρτί και με όλες τις τεχνικές εφαρμογής.

5 τόνοι ξανοίγματος
με ανάμιξη της κρέμας με τον κατάλληλο 

ενεργοποιητή 12, 25 ή 35 vol.

Χοντρή και μέτρια τρίχα,
μεσαία και σκούρα βάση.

Για τη δημιουργία
μες και ξανοιγμάτων με το χέρι, με θερμικό 

χαρτί, αλουμινόχαρτο και με όλες τις τεχνικές 

εφαρμογής.

7 τόνοι ξανοίγματος
με ανάμιξη της σκόνης με τον κατάλληλο 

ενεργοποιητή Light, Medium ή Strong.

ΒΑΘΜΟΣ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΤΟΝΟΙ.

ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΤΟΝΟΙ.

1+1 σφιχτή υφή                                                             
1+2 κρεμώδης υφή                                                                                              
1+3 υδαρής υφή 

1+1 σφιχτή υφή                                                             
1+2 κρεμώδης υφή                                                                                            
1+3 υδαρής υφή

ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 50 ΛΕΠΤΑ ανάλογα με 
τον αρχικό τόνο, τον επιλεγμένο 
ενεργοποιητή και το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 50 ΛΕΠΤΑ ανάλογα με 
τον αρχικό τόνο, τον επιλεγμένο 
ενεργοποιητή και το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.



6

Το NEXT 
BLEACHING SYSTEM

ςτην υπηρεςΙα των υπηρεςΙων 
που προςφερεΙς.

ΣΕ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ 
ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ.
Τα κατάλοιπα της κύριας χρωστικής των μαλλιών είναι το μέρος 
της φυσικής/συνθετικής χρωστικής που παραμένει στο εσωτερικό 
της τρίχας (και είναι ορατό στο εξωτερικό της) κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ξανοίγματος.



NEW PRODUCT

  ΚΡΕΜΑ:
αποτελεςματΙκοτητα καΙ 

καλλυντΙκες ΙΔΙοτητες.

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ:

Ιςχυρο αποτελεςμα ςε 
τρΙα επΙπεΔα.

Καινοτόμος υφή
επιτρέπει την επίτευξη ομοιογενούς 
ξανοίγματος στις ρίζες και στις άκρες, με 
καλλυντικά αποτελέσματα που ξεπερνούν κάθε 
προσδοκία. 

Κερί μέλισσας και 
καστορέλαιο
με ικανότητα διατήρησης της φυσικής λιπιδικής 
δομής της τρίχας.

Χωρίς αμμωνία
και χωρίς άρωμα για εφαρμογή χωρίς πτητικά 
αέρια, άνετη για την πελάτισσα και για τον 
κομμωτή.

Ομοιογενές μίγμα 
που εφαρμόζει τέλεια, δεν τρέχει, δεν 
ξηραίνεται, δεν φουσκώνει. 

5 τόνοι ξανοίγματος
γρήγορα, με τη μέγιστη δυνατή τεχνική 
αξιοπιστία.

Αν ο αριθμός vol. είναι 
μικρός
και με τη δέουσα προσοχή, είναι δυνατή η 
εφαρμογή της κρέμας Next Cream και κοντά 
στις ρίζες.

Ευέλικτη αραίωση
από 1+1 έως 1+3 ανάλογα με την τεχνική 
κατεργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.

Χρόνος εφαρμογής
από 20 έως 45 λεπτά χωρίς πηγή θερμότητας. 
Αν υπάρχει πηγή θερμότητας, ο χρόνος 
μειώνεται στο μισό.

Πρακτική συσκευασία
Συσκευασία stand-up των 500 gr με 
επανακλειόμενο στόμιο-δοσομετρητή για 
ακριβή δοσομέτρηση που αποτρέπει τις 
σπατάλες.

12 vol
για ελαφρύ αποχρωματισμό του χρώματος.

25 vol
για απαλά ξανοίγματα.

35 vol
για έντονα αποτελέσματα.
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Το BLUE 
BLEACHING SYSTEM

μετατρεπεΙ την τεχνΙκη 
ςου καταρτΙςη ςε απτα 

αποτελεςματα.

ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ανάλογα με τον τύπο της τρίχας και την επιλεγμένη τεχνική, ακόμα και σε 
περίπτωση έντονου ξανοίγματος.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
για κατεργασίες υψηλής τεχνολογίας και εργασίες ξανοίγματος με 
ιδιαίτερα μοντέρνα αποτελέσματα.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
για ξάνοιγμα έως και 7 τόνων και προσθήκη ρεφλέ με όλες τις 
αποχρώσεις της Professional By Fama Color.



NEW PACK

  ΣΚΟΝΗ:
7 τονοΙ 

αΞΙοπΙςτΙας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ:
τρΙα εργαλεΙα 

ευελΙΞΙας.

Μέγιστη δυνατότητα 
ξανοίγματος
Το BLUE POWDER επιτρέπει την επίτευξη 

ξανοίγματος έως και 7 τόνων, με αξιόπιστο 

και γρήγορο τρόπο, με τον μέγιστο δυνατό 

σεβασμό για την τρίχα

Απόλυτη ευελιξία
για τη επίτευξη αποχρωματισμών, μες, 

ανταυγειών και απόλυτων πλατινένιων 

ξανθών, με απλή τροποποίηση του 

αριθμού των vol. του ενεργοποιητή και του 

χρόνου εφαρμογής. 

Καλύτερα αποτελέσματα
το γαλάζιο χρώμα εξουδετερώνει 

αποτελεσματικά τις κίτρινες ανταύγειες 

που δημιουργεί ο αποχρωματισμός. 

Εξαιρετική άνεση
σύνθεση χωρίς πτητικά αέρια, με 

ευχάριστο άρωμα γερανιού.

Ευέλικτη αραίωση
από 1+1 έως 1+3 ανάλογα με την τεχνική 

κατεργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.

Χρόνος εφαρμογής
από 20 έως 45 λεπτά χωρίς πηγή 

θερμότητας. Αν υπάρχει πηγή θερμότητας, 

ο χρόνος μειώνεται στο μισό.

Πρακτική συσκευασία
Επανακλειόμενο βαζάκι ή συσκευασία 

stand-up των 500 gr.

LIGHT13 vol-3,9%  
ειδικά για ντεκαπάζ.
 

MEDIUM 26 vol-7,8%
για χρωματικές αντιθέσεις.

STRONG 37 vol-11,1%
για μες και αποχρωματισμό.
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*Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν το τριχωτό της κεφαλής είναι ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πληγωμένο. Εφαρμόστε 

το προϊόν με τη δέουσα προσοχή, μόνο με μικρό αριθμό vol. και μόνο κοντά στο τριχωτό της κεφαλής.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

ΝΤΕΚΑΠΑΖ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Μέτριες διαφάνειες 2/3 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά. 

Έντονες διαφάνειες 3/4 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά.

Εξαιρετικά έντονες διαφάνειες 
4/5 τόνων σε φυσικά μαλλιά.

Μέτριες αντιθέσεις 2/3 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά.

Έντονες αντιθέσεις 3/4 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά.

Εξαιρετικά έντονες αντιθέσεις 4/5 
τόνων σε φυσικά μαλλιά.

Ντεκαπάζ

*Αποχρωματισμός στο 
τριχωτό της κεφαλής

Μέτριες διαφάνειες 2/3 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά. 

Έντονες διαφάνειες 3/4 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά.

Εξαιρετικά έντονες διαφάνειες 
4/5 τόνων σε φυσικά μαλλιά.

Μέτριες αντιθέσεις 2/3 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά.

Έντονες αντιθέσεις 3/4 τόνων σε 
φυσικά μαλλιά.

Εξαιρετικά έντονες αντιθέσεις 4/5 
τόνων σε φυσικά μαλλιά.

- με το χέρι   1+1                  
- αλουμινόχαρτο     1+2                                              
- θερμικά χαρτιά  1+2                                    
- ρόλεϊ 1+2

- με το χέρι  1+2
- ρόλεϊ 1+2

- καθαρισμός χρώματος   1+3                             
- ντεκαπάζ 1+3

- με το χέρι  1+2

- με το χέρι   1+1                  
- αλουμινόχαρτο     1+2                  
- θερμικά χαρτιά  1+2

- με το χέρι 1+2

Next Developer 12 vol.

Next Developer 25 vol.

Next Developer 35 vol.

Next Developer 12 vol.

Next Developer 25 vol.

Next Developer 35 vol.

Next Developer 12 vol.

Next Developer 12 vol.

Blue Developer 13 vol.

Blue Developer 26 vol.

Blue Developer 37 vol.

Blue Developer 13 vol.

Blue Developer 26 vol.

Blue Developer 37 vol.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

NEXT CREAM ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

BLUE POWDER ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ



THE SYSTEM

- χαρτιά                                                                
- χτένα 

-  όλες οι τεχνικές

- σε λουτήρα, με μασάζ

χτένα, πινέλο

- χαρτιά
- χτένα 

-  όλες οι τεχνικές

Μέγ. 45 λεπτά
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πηγή 
θερμότητας για μείωση του 
χρόνου εφαρμογής στο μισό.

Μέγ. 45 λεπτά
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πηγή 
θερμότητας για μείωση του 
χρόνου εφαρμογής στο μισό.

Μέγ. 30 λεπτά                                                   
Ελέγξτε την εμφάνιση ανάλογα 
με το επιθυμητό αποτέλεσμα                                      
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Μέγ. 45 λεπτά
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Μέσος χρόνος εφαρμογής 20-30 λ
επτά                                      
Μην υπερβαίνετε ποτέ 
τα 40-50 λεπτά συνολικά                                              
15 λεπτά φυσικά στον αέρα + 15 
λεπτά κάτω από πηγή θερμότητας. 

Μέγ. 45 λεπτά /  Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί πηγή θερμότητας 
για μείωση του χρόνου εφαρμογής 
στο μισό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



i n f o @ p r o f e s s i o n a l b y f a m a . c o m 

w w w. p r o f e s s i o n a l b y f a m a . c o m

Professional By Fama

Enrico Fermi, 21

24066 Pedrengo

(Bg) Italia

tel +39 (0)35 66 56 05

fax +39  (0)35 66 36 84


