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2014: 
ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΟ

UNCONVENTIONAL
Μια μόδα που ξεκίνησε από τις αγγλοσαξονικές 

χώρες έχει γίνει ήδη μανία και trendy τάση και 
στην Ελλάδα, με έντονους χρωματισμούς που 
εκπλήσσουν, αλλά χαρίζουν επίσης ιδιαίτερα 

μοντέρνο και απόλυτα κοσμοπολίτικο στυλ. 

Ατέλειωτη έμπνευση.
Από μια απλή χρωματισμένη τούφα έως ολόκληρο 

το μαλλί βαμμένο σε αποχρώσεις νέον, μέσω 
μιας ατελείωτης παλέτας μοντέρνων λύσεων 

που προσαρμόζονται στο look κάθε γυναίκας, 
εμπνέοντας στυλ και ομορφιά.

Σικ, Σύγχρονο, Μοντέρνο.
Ένα στυλ πολυαγαπημένο από σταρ κάθε ηλικίας, 
τόσο από τα it-girl όσο και από τις νεανικές φυλές 

των δρόμων και του χιπ χοπ. Αποτελεί όμως επίσης 
επιλογή και για τις σοφιστικέ γυναίκες,

στις οποίες το χρώμα αναδεικνύει το χτένισμα
όπως ένα κόσμημα επάνω στα μαλλιά. 



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ,
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ TRENDY ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ,
ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ.

Ασυνήθιστες εναλλακτικές.
Παραλλαγές glamour, ιδανικές αντί
για τις ανταύγειες στο μπροστινό μέρος
του χτενίσματος, για να χαρίσουν λάμψη
και να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα ombré που 
εκπλήσσει με την πρωτοτυπία του.

ΝΕΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ



ΑΜΕΣΗ ΒΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΟΞΙΝΟ pH

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ΑΜΕΣΗ ΒΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
ΜΕ ΥΓΡΗ ΒΑΣΗ ΤΖΕΛ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΙ
ΣΤΙΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ ΣΟΥ ΤΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ.

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΦΟΥΞΙΑ

ΒΙΟΛΕΤΙ

ΜΠΛΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ FUNKY, 
ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΟΜΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΚ
ΠΑΣΤΕΛ ΤΟΝΟΥΣ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΙΣ
ΤΙΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ ΣΟΥ 
ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΥΛ.

ΟΞΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εναποθέτει και στερεώνει στα μαλλιά χρωστικές τελευταίας

γενιάς, χωρίς καμία χημική αντίδραση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σύνθεση με σύστημα στερέωσης του χρώματος, για

εκπληκτική διάρκεια και ανταύγειες που διαρκούν από 4 έως 10 λουσίματα.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Χωρίς αμμωνία, χωρίς οινόπνευμα, χωρίς

υπεροξείδιο του υδρογόνου, χωρίς παραβένες και SLES, για όσο το δυνατόν 
λιγότερες επιπτώσεις στα μαλλιά.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόζεται γρήγορα με το χέρι ή με το πινέλο βαφής,

στον λουτήρα ή στη θέση εργασίας.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βάση υγρού τζελ που περιέχει:

Jguar
Πηκτωματογόνο φυσικής προέλευσης που διατηρεί τον κατάλληλο βαθμό

υγρασίας της τρίχας, ενυδατώνοντάς τη σε βάθος. 

Olygomin 5
Σύμπλεγμα που αποκαθιστά τα κυριότερα 5 μεταλλικά άλατα για την τρίχα,

τα οποία χάνονται κατά το στάδιο του αποχρωματισμού.

Έλαιο καρπού μακαντάμια
Χαρίζει άμεση απαλότητα, ενυδάτωση και λάμψη στα μαλλιά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COLOR BLOCK
 Εφαρμόζοντας το τζελ, απλώνονται ομοιόμορφα τα συστατικά OLIGOMYN 5 και JGUAR, τα 

οποία μέσω της αλληλεπίδρασής τους δημιουργούν ένα φράγμα που κατευθύνει και πιέζει 
τις χρωστικές στην τρίχα. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η δράση συγκράτησης και 

εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια για τις ανταύγειες.

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια παλέτα με 7 αποχρώσεις που έχουν δημιουργηθεί χάρη σε ένα μελετημένο μείγμα 
χρωστικών τελευταίας γενιάς με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό καθαρότητας (99,9%). Χάρη 

στο εξισορροπημένο μοριακό βάρος τους, εναποτίθενται ομοιόμορφα στην πρώτη 
στιβάδα της τρίχας διατηρώντας ακέραιο το χρώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για 
ομογενοποιημένους τόνους και μια ομοιόμορφη, πλήρη και πλούσια χρωματική απόδοση.

ΑΠΑΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΜΕ ΟΞΙΝΟ pH

Υγρό τζελ χωρίς παραβένες, SLES και αμμωνία,το οποίο 
χάρη στην όξινη βάση του (pH 4 – 4,5) πιέζει τις χρωστικές

στην εξωτερική στιβάδα της τρίχας χωρίς χημικές 
αντιδράσεις,  χωρίς  δηλαδή να αλλοιώνει τη 

δομή της ούτε να  ανοίγει περισσότερο τις φολίδες.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
αποχρωματισμένα μαλλιά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Μετά το ντεκαπάζ, λούστε τα μαλλιά με ένα ουδέτερο σαμπουάν,
στεγνώστε τα και απλώστε την PBFC CRAZY.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
από 5 έως 15 λεπτά.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ:
Στο τέλος του χρόνου εφαρμογής, ξεπλύντε προσεκτικά,
χρησιμοποιήστε το Restore 5.5 και προχωρήστε στο χτένισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αναμειγνύετε με χρωστικές οξείδωσης ή με υπεροξείδιο του 
υδρογόνου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
ΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

ΝΟΤΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ
ΙΡΙΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΛΙΑ

ΝΟΤΕΣ ΒΑΣΗΣ
ΒΑΝΙΛΙΑ, ΒΕΝΖΟΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΑΡΩΜΑ
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