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ΞΑΝΘΟ
ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ
Το ξανθό είναι ένα σύμπαν που συναρπάζει: δεν
αποτελεί μια απλή βαφή, αλλά χαρίζει ευέλικτους,
νεανικούς και πάντα εντυπωσιακούς τόνους
Υπάρχει ένα ξανθό για κάθε γυναίκα.
Από τις χάλκινες έως τις χρυσές και τις πλατινένιες
αποχρώσεις, κάθε γυναίκα μπορεί να βρει τον πλέον
κατάλληλο τόνο, για να αναδείξει την ομορφιά της.
Χρειάζεται όμως τον επαγγελματισμό σου.
Φωτισμός ανά περιοχές.
Η ομοιόμορφη βαφή δεν είναι απαραίτητη. Τα
προϊόντα δημιουργίας τόνων εξασφαλίζουν
όλη τη λάμψη και τη θερμότητα του ξανθού σε
στρατηγικές περιοχές, με στόχο την ανάδειξη του
χρώματος της επιδερμίδας.
Κάλυψη των γκρίζων τριχών.
Η επιλογή του ξανθού είναι η πλέον κατάλληλη: Με
τις πλούσιες ανταύγειες του, οι χρυσές αποχρώσεις
αντικαθιστούν ιδανικά το «ασήμι» των μαλλιών
Νέο look.
Η επιλογή ξανθών τόνων θα κάνει την πελάτισσά σου
να νιώσει ανανεωμένη, πιο όμορφη και πιο σίγουρη
για τον εαυτό της και με τους άλλους.

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΝΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑΣ ΜΕ
ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Στο κομμωτήριο, τα προϊόντα δημιουργίας τόνων αποτελούν
απαραίτητο εργαλείο για την ολοκλήρωση του κύκλου του ντεκαπάζ.
Μια ανάγκη που μετατρέπεται σε πολλές εξειδικευμένες υπηρεσίες οι
οποίες θα αυξήσουν την αφοσίωση των πελατισσών σου και θα τους
χαρίσουν εκπληκτικά αποτελέσματα.

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΞΑΝΘΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΝΟΙ
ΡΕΤΟΥΣΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ TONER
ΗΜΙΜΟΝΙΜΗ ΒΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ
ΜΙΚΡΟΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΕΤΑ
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:2
Από την πείρα της Professional by Fama,
η σειρά ημιμόνιμων βαφών με μικροχρωστικές
για δημιουργία τόνων στο φυσικό και
αποχρωματισμένο ξανθό,
καθώς και την επίτευξη τέλειων και
συναρπαστικών αποχρώσεων.

ΠΑΛΕΤΑ
0.31 ΚΑΝΕΛΑ

0.81 ΑΝΘΡΑΚΙ

0.98 ΠΑΓΟΣ

0.37ΑΜΜΟΣ

0.33 ΜΕΛΙ

0.13 ΜΠΕΖ
0.83 ΣΑΜΠΑΝΙΑ

ΧΑΡΙΣΕ ΣΤΙΣ
ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ ΣΟΥ
ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
Τέλειο ξανθό μέσα σε 5-10 λεπτά.
ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ.
ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΕΝΕΣ ΚΑΙ
SLES, για όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις σε μαλλιά που είναι
ήδη ταλαιπωρημένα.
ΠΛΟΥΣΙΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΥΓΙΗ ΜΑΛΛΙΑ.
Μια σειρά που ενώ βάφει, χαρίζει ενυδάτωση καιθρέψη σε βάθος
στα μαλλιά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Χρωστικές νέας γενιάς, καθαρές σε ποσοστό 99,9% και με μικροσκοπικές διαστάσεις για
καλύτερη διείσδυση στις εξωτερικές στιβάδες της τρίχας και στις περιοχές με μεγαλύτερη
παρουσία χρωστικών που πρέπει να εξουδετερωθούν ή να αναδειχθούν.

ΑΨΟΓΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μαλλιά με όγκο και εμφανώς υγιή, χάρη στις λακτοπρωτεΐνες
που επικάθονται στις πρώτες στιβάδες της τρίχας, για να
χαρίσουν βαθιά θρέψη στα μαλλιά.
Μαλλιά με απαλότητα και φωτεινότητα που διαρκούν, χάρη στο
Hyalurosome, ένα πολυμερές ελεγχόμενης αποδέσμευσης
ενυδάτωσηςτοοποίοπαρατείνειτηδράσητουπροϊόντοςέωςκαι10ώρες.
Η σύνθεση ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ επιτρέπει
αποκλειστικά την εναπόθεση της χρωστικής,
προστατεύοντας τα ξανθά μαλλιά
από επιπλέον χημικό ξάνοιγμα.

ΤΡΟΠΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
μαλλιά αποχρωματισμένα ή ξανοιγμένα με υπερξανθιστικά
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Μετά το ντεκαπάζ, λούστε τα μαλλιά με ένα ουδέτερο
σαμπουάν, σκουπίστε τα καλά και, στη συνέχεια, απλώστε την PBFC TONER.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
από 5 έως 10 λεπτά.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ:
Στο τέλος του χρόνου εφαρμογής, ξεπλύντε προσεκτικά,
χρησιμοποιήστε το Restore 5.5 και προχωρήστε στο χτένισμα.

ΑΡΩΜΑ
ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΠΟΥ ΧΑΪΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΣΦΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΕΥΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ.
ΝΟΤΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΛΕΜΟΝΙ, ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ
ΓΙΑΣΕΜΙ ΚΑΙ ΟΡΧΙΔΕΑ
ΝΟΤΕΣ ΒΑΣΗΣ
-
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