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_  Ειδικά για λεπτή και χοντρή τρίχα

_  ξηρά και ελαφριά, δεν αφήνουν υπολείμματα και αφαιρούνται εύκολα 

_  πολυμορφικά, με συνεργικές υφές που έχουν μελετηθεί για να
 δημιουργήσουν διαφορετικά στύλ
  
_  εξασφαλισμένα στιλιστικά αποτελέσματα χάρη στην αποκλειστική 

combined technologytm gy και τη θεραπεία black pearl: εξαιρετικó
 κράτημα, αντοχή στην υγρασία, μνήμη, απαλóτητα, φωτεινóτητα και
 προστασία απο τη θερμóτητα
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ΛΟΥΣΙΜΟ
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΥΠ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΟΥΠ

BODIFIER
Καθαρίζει, χαρίζει σώμα και πυκνότητα στα λεπτά μαλλιά, χωρίς να επηρεάζει τον
όγκο του επιθυμητού στυλ.
Χρήση: απλώστε και κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, ξεβγάλτε
προσεκτικά.
Συσκευασίες: 250 ml, 1.200 ml.

COMBING
Σύνθεση δύο φάσεων με διπλή δράση: συγκρατεί την υγρασία και ξεμπλέκει τους
κόμπους, χωρίς να
Βαραίνει ή να μαλακώνει υπερβολικά τα μαλλιά. Λειαίνει την εξωτερική στιβάδα για να
κάνει τα μαλλιά όσο το δυνατόν πιο ευκολοχτένιστα και να διευκολύνει τη χρήσητης
χτένας και του ψαλιδιού σε αυτά.
Χρήση: απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά, χτενίστε για να απλωθεί ομοιόμορφα το
προϊόν.
Συσκευασία: 200 ml.

TAMER 
Ένας πραγματικός συμπιεστής: καθαρίζει και ελέγχει την πυκνότητα και τον
όγκο των χονδρών μαλλιών για να τα κάνει ελαστικά και να διευκολύνει το
χειρισμό τους.
Χρήση: απλώστε και κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, ξεβγάλτε
προσεκτικά.
Συσκευασίες: 250ml, 1.200 ml
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ΣΧΗΜΑ
ΤΟ ΣΤΥΛ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΡΦΗ

SMOOTHER 
Πλούσια κρέμα που έχει δημιουργηθεί για το ίσιωμα των μαλλιών: συγκρατεί
και ελέγχει τον όγκο των χονδρών μαλλιών. Προστατεύει από τη θερμότητα
και από την υγρασία χάρη στην προστατευτική μεμβράνη που περιτυλίγει την
τρίχα.
Χρήση: απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά, χτενίστε για να απλωθεί ομοιόμορφα
το προϊόν και προχωρήστε στο στέγνωμα.
Βαθμóς κρατήματος: 3
Συσκευασία: 150 ml.

SMOOTHER 
Ιδανικό σπρέι για το ίσιωμα των μαλλιών: λειαίνει την εξωτερική στιβάδα
και χαρίζει όγκο στα λεπτά μαλλιά. Εξαφανίζει το φριζάρισμα, χαρίζοντας
μεταξένια μαλλιά και καλοσχηματισμένο χτένισμα.
Χρήση: απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά, χτενίστε για να απλωθεί ομοιόμορφα
το προϊόν και προχωρήστε στο στέγνωμα.
Βαθμóς κρατήματος  4 
Συσκευασία: 300 ml.

AMPLIFIER  
Διογκωτικό σπρέι για όγκο, το οποίο διευκολύνει απίστευτα το χτένισμα των
λεπτών μαλλιών.
Ελαφρύ σπρέι που επιτρέπει το φορμάρισμα των μαλλιών μόνο όπου
χρειάζεται και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Χρήση: ψεκάστε από απόσταση 10-15 εκ. Σε βρεγμένα μαλλιά, χτενίστε για
να απλώσετε ομοιόμορφα το προϊόν ή απλώστε σε συγκεκριμένα σημεία για
φορμάρισμα τμημάτων των μαλλιών. Προχωρήστε στο στέγνωμα.
Βαθμóς κρατήματος: 4 
Συσκευασία: 200 ml.
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MOVING 
Αφρός για φορμάρισμα για δημιουργία στυλ με κίνηση: δίνει σχηματισμό σε
κυματισμούς και μπούκλες, εξασφαλίζοντας φυσικό αποτέλεσμα.
Χρήση: απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά, χτενίστε για να απλωθεί ομοιόμορφα
και προχωρήστε στο στέγνωμα.
Βαθμóς κρατήματος: 5
Συσκευασία: 300 ml.

VOLUME 
Μους που δινει στιβαροτητα και ογκο στα μαλλια απο τις ριζες ως τις ακρες
Χρήση: απλωστε το προϊον σε νωπα μαλλια απο τισ ριζες εως τις ακρες,
χτενιστε και προχωρηστε στο σταϊλινγκ. 
Βαθμóς κρατήματος:  6
Συσκευασία: 300 ml.

EXTREME
 
Μους για σταθερο κρατημα μεγαλης διαρκειας.
Χρήση: απλωστε το προϊον σε νωπα μαλλια και προχωρηστε στο σταϊλινγκ.
Βαθμóς κρατήματος:   9
Συσκευασία: 300 ml. 
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ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΥΛ ΣΑΣ

SPOTLIGHT 
Ελαφρύ και εξαιρετικά λαμπερό σπρέι για λαμπερό φινίρισμα. Δεν βαραίνει τα
μαλλιά, τους χαρίζει λάμψη χωρίς να τα λαδώνει.
Χρήση: ψεκάστε από απόσταση περίπου 30 εκ. Σε στεγνά μαλλιά, με ταυτόχρονη
ροή ψυχρού αέρα.
Βαθμóς κρατήματος:  0

Συσκευασία: 150 ml. 

SHAPER 
Ευέλικτο σπρέι φιξαρίσματος. Πολυλειτουργικό: χρησιμοποιείται στο στάδιο της
δημιουργίας, αναδομεί και ανασηκώνει τα μαλλιά από τη ρίζα. Στη φάση του
σχηματισμού και του φιξαρίσματος, δουλεύεται με τα δάχτυλα για δημιουργία
τσαλακωμένου αποτελέσματος , μεγάλης διάρκειας.
Χρήση: για να υποστηρίξετε τις ρίζες, απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά. Για
δημιουργία του χτενίσματος, απλώστε σε υγρά μαλλιά. Για σχηματισμό των
λεπτομερειών, ψεκάστε από απόσταση 20 εκ. Σε στεγνά μαλλιά.
Βαθμóς κρατήματος:  7
Συσκευασία 300 ml.
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DEFINER
 
Spray για δυνατό κράτημα ιδανικό για να καθορίζει κάθε look. Μπορεί να δουλευτεί
επίσης με πιστολάκι, ηλεκτρικά σίδερα και πρέσες, σμιλεύει και λειαίνει τα μαλλιά
αφήνοντας τα λαμπερά και φωτεινά.
Χρήση: ψεκάστε απο απόσταση 20/30 εκ. Σε στεγνά μαλλιά.
Βαθμóς κρατήματος:  10
Συσκευασίες:  500 ml, 100 ml.

FINISHER 
Οικολογική λακ με πανάλαφρη διάχυση για υποστήριξη και όγκο. Προστατεύει
από την υγρασία και δεν αφήνει κατάλοιπα. Πολυλειτουργική: εάν ψεκαστεί σε
υγρά μαλλιά, μπορεί να δουλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να βαραίνει ή να
«κολλάει» την τρίχα. Στο στάδιο του φινιρίσματος, φιξάρει το χτένισμα,ενώ εγγυάται
όγκο και κράτημα μακράς διαρκείας.
Χρήση:: ψεκάστε απο απόσταση 15 εκ. Σε στεγνά μαλλιά.
Βαθμóς κρατήματος 7
Συσκευασίες:  300 ml, 100 ml.

MEMORIZE 
Ελαφρύ σπρέι για απομνημόνευσητης κίνησης του look. Πολυλειτουργικό: φιξάρει
την κίνηση και τους κυματισμούς που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία στο
στάδιο του styling. Στο στάδιο του φινιρίσματος, μειώνοντας τη θερμοκρασία της
τούφας «κλειδώνει»την κίνησή της και την «θυμάται».
Χρήση: ψψεκάστε από απόσταση 20 εκ. Σε στεγνά μαλλιά, βουρτσίστε και
προχωρήστε στο χτένισμα. 
Βαθμóς κρατήματος:  5
Συσκευασία: 200 ml.
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SHINE MOULDING
Εύπλαστη και λαμπερή κρέμα, τέλεια για διαχωρισμό σε τούφες και στιλιζάρισμα
της υφής.
Χρήση: απλώστε με τα δάχτυλα σε στεγνά μαλλιά, σχεδιάστε το στυλ.
Βαθμóς κρατήματος: 5
Συσκευασία: 100 ml.

MATT MOULDING
 
Ματ πάστα ιδανική για διαχωρισμό και δημιουργία διαφορετικών υφών.
Χρήση: δουλέψτε το προϊόν στα χέρια σας, απλώστε σε στεγνά μαλλιά
και δημιουργήστε το στυλ
Βαθμóς κρατήματος:  7
Συσκευασία: 100 ml.

MATTIFYING POWDER
 
Προϊόν φινιρίσματος για σούπερ trendy look.ζωντανεύει και δημιουργεί δυναμική υφή για
ματ φινίρισμα.
Χρήση: τρίψτε μια μικρή ποσότητα στα χέρια ή/και απλώστε απευθείας σε στεγνά
μαλλιά. Φορμάρετε.
Βαθμóς κρατήματος: 5
Συσκευασία: 10 g.

SCULPTING 
Τζελ μεγάλης διάρκειας για διαμόρφωση, διαχωρισμό και φιξάρισμα των
μαλλιών.
Χρήση: απλώστε το προϊόν σε νωπά ή στεγνά μαλλιά και προχωρείστε στο
styling.
Βαθμóς κρατήματος:  9
Συσκευασία: 150 ml.
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STYLING:
MOVING MOUSSE.

FINISHING:
MEMORIZE.

STYLING: 
AMPLIFIER. 

FINISHING: 
SMOOTHER CREAM,
SPOTLIGHT.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ miX
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ       
    ΣΤΥΛ ΚΑΘΕ 
                  ΠΕΛΑΤΗ



STYLING:
SMOOTHER SPRAY.

FINISHING:
SHAPER, 

DEFINER.

STYLING:
SMOOTHER CREAM.

FINISHING:
SCULPTING.

STYLING:
SMOOTHER CREAM.

FINISHING:
SHINE MOULDING,

FINISHER.

STYLING:
VOLUME,

MEMORIZE.

FINISHING:
EXTREME.



WWW.PROFESSIONALBYFAMA.COM

Professional by Fama – Italy @by_fama

THE ITALIAN ART OF COLOR P
P

00
08

46


