


Η εταιρία THE ART OF COLOUR ιδρύθηκε το 

1994 από τον Αθανάσιο Ράπτη ο οποίος 

επηρεασμένος από την καριέρα του 

πατέρα του στο χώρο της κομμωτικής 

τέχνης ένιωσε την ανάγκη να δημιουργήσει 

μια εταιρία καλλυντικών προϊόντων με 

διαφορετική επαγγελματική κουλτούρα.

Το δίκτυο πωλήσεων της THE ART OF COLOUR  

είναι ικανό να εξυπηρετήσει όλους 

τους επαγγελματίες-ενδιαφερόμενους 

σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. 

Χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη 

μηχανογραφική υποστήριξη και ασύρματη 

επικοινωνία, το προσωπικό της έχει στη 

διάθεσή του όλα τα κατάλληλα εφόδια 

που του επιτρέπουν να δίνει άμεση λύση 

σε οποιαδήποτε ανάγκη δημιουργηθεί με 

ταχύτητα και πλήρη αποτελεσματικότητα.

Η THE ART OF COLOUR εισάγει αποκλειστικά  

τα ιταλικά προϊόντα για την φροντίδα 

των μαλλιών Professional by Fama με 

τεχνολογία Zero Impact, χρησιμοποιώντας 

κρύες πηγές ενέργειας για την προστασία 

του περιβάλλοντος, χωρίς parabens.
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ
ΒΑΦΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 



PBFC TONER  80ml / 1:2 
Ρεφλέ / Υαλουρονικό Οξύ / Χωρίς αμμωνία
Χρώμα ρεφλέ, χωρίς αμμωνία, με 
εξισορροπημένο pH.
Για αποχρωματισμένα και ξανθά μαλλιά 
(επίπεδα 9 και 10)
Μίξη: 1:2 με PBFC DEVELOPER 5 vol. και 10 vol. 
Χρόνος Παραμονής 5-15 λεπτά
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: 10
• 3 ΨΥΧΡΑ: 0.12 PEARL / 0.98 ICE / 0.81 

ANTHRACITE
• 3 ΨΥΧΡΑ ΖΕΣΤΑ: 0.83 CHAMPAGNE / 0.93 

BUTTER / 0.13 BEIGE
• 3 ΖΕΣΤΑ 0.31 CINNAMON BEIGE / 0.33 

HONEY / 0.37 SAND
• 1 ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΜΟΔΑΣ BLORANGE

BLONDE 7 Σκόνη 
Αποχρωματισμού 500gr
Χρώματος ΓΚΡΙ

Κατά του κίτρινου: 
Το αποτέλεσμα είναι πιο ουδέτερο 
και λαμπερό, το γκρι ενισχύει την 
πλατινέ απόχρωση του ξανθού, 
διευκολύνει την απόδοση των ρεφλέ 
καθώς το γκρι εξουδετερώνει τη 
θερμή μελανίνη με εκπληκτικό τρόπο. 
Εμπλουτισμένη με Κυστίνη: 
σημαντικό αμινοξύ της κερατίνης. 
Καθαρό Ξάνοιγμα 7 τόνων,
ακόμη και με οξυζενέ 10 και 20 
βαθμών! 

Blonde Ombre No6 & No7 
80ml / 1:2  
Βαφή χωρίς αμμωνία με Υαλουρονικό Οξύ 
Shadow Roots: Επαναπροσδιορίζει το 
αποτέλεσμα της φυσικής ρίζας ακόμη 
και σε πολύ αποχρωματισμένα μαλλιά.
Balayage: Δημιουργεί πολύ φυσικό 
σβήσιμο ανάμεσα στη φυσική (σκούρα 
ρίζα) και τις ανοιχτές άκρες σε 
τεχνικές balayage.
Natural Effect: Προσθέτει απόλυτα 
φυσική βάση σε υπερβολικά πολλές 
ανταύγειες.
Contouring – Strobing: Με μία κίνηση 
εφαρμόζετε σκιά και φωτεινότητα σε 
μονότονα ξανθά.

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΕΦΛΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΔΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΘΟ & ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ 
ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ TA PBF 
CAREFORCOLOR SAVE MY BLONDE

...φροντίδα για το σπίτι

SAVE MY BLONDE HAIR MASK 300ml
Εξαιρετικά πλούσια θεραπεία μικροπρωτεϊνών 
και υαλουρονικού οξέος που αναζωογονεί 
τις ίνες των μαλλιών και επαναφέρει την 
ελαστικότητά τους. Για μακροχρόνιο χρώμα.
ΧΡΗΣΗ: Μετά το λούσιμο, εφαρμόστε σε 
ταμποναρισμένα  μαλλιά. Αφήστε το για 3-5 
λεπτά και ξεπλύνετε.

SAVE MY BLONDE SHAMPOO 250ml
Εξαιρετικά ανάλαφρο σαμπουάν χωρίς SLES 
για αποχρωματισμένα ξανθά μαλλιά. Με 
μικροπρωτεΐνες και υαλουρονικό οξύ που  
συμπιέζουν τις ίνες της τρίχας και ενισχύουν 
τη δομή της.
ΧΡΗΣΗ: Διανείμετε σε υγρά μαλλιά, κάντε 
μασάζ και ξεπλύνετε.

SAVE MY BLONDE S.O.S. HAIR BALM  75ml
Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα αναδόμησης των 
μαλλιών με υαλουρονικό οξύ και κερατίνη:  
Ενισχύει τη δομή των αποχρωματισμένων 
μαλλιών, αποκαθιστώντας την 
ελαστικότητά τους. 
ΧΡΗΣΗ:Εφαρμόζεται σε λουσμένα και 
ταμποναρισμένα μαλλιά. Μην ξεπλύνετε. 

BLONDE COLOR REFRESHING HAIR MASK  
200ml / 500ml (για επαγγελματική χρήση)  
PRO COOL & PRO WARM
Μάσκα μαλλιών με ειδικές χρωστικές
ουσίες που αναβιώνουν τους ξανθούς 
τόνους.  Πλούσια σε υαλουρονικό οξύ και 
με φίλτρο UV επαναφέρει την υγεία και την 
ελαστικότητα των μαλλιών. Διατίθεται σε 
2 αποχρώσεις, ζεστό και ψυχρό ξανθό, έτσι 
ώστε το ψυχρό ενώ το ζεστό να αναβιώνει 
τη λάμψη των θερμών ξανθών.  
ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόζεται σε ταμποναρισμένα
μαλλιά μετά το σαμπουάν, αφήστε να
δράσει για 3-5 λεπτά και ξεπλύνετε.
Δεν λεκιάζει τα χέρια ή το τριχωτό της
κεφαλής.

Οι ξανθές λατρεύουν τα υγιή μαλλιά 
Αποθεώστε το ξανθό, στο κομμωτήριο



Οι νέες

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
αποχρώσεις, 

δημιουργούν

9 ανεπανάληπτα 

χρώματα

με βάση το παστέλ 
γκρι!

CRAZY 
BLU CINA

 
 

CRAZY  
VERDE  

CRAZY  
ROSSO ZAFFIRO ROSA 

10 MERCURIO 
30 Toner 0.12 
2 AMETISTA 

LYLLA
 

10 MERCURIO 
30 Toner 0.12 
1AMETISTA 

1 ZAFFIRO ROSA 

LYLLA ROSE’ 

20 MERCURIO 
20 Toner 0.12 

  2 ZAFFIRO ROSA 

MERCURY 
ROSE’ 

AMETISTA 

10 MERCURIO 
30 Toner 0.12 

2 Crazy Blu Cina 

BLUE ICE
 

10 MERCURIO 
30 Toner 0.93  
2 Crazy Verde 

GREEN MARINE
 

15 MERCURIO 
25 Toner 0.12 

2 Crazy Blu Cina  
1 Crazy Verde 

BLUE MARINE 
TOPAZIO 

30 MERCURIO 
10 TITANIO 
5 TOPAZIO 

JEANS
 

10 MERCURIO 
30 TITANIO 
7 TOPAZIO 

BLUE GREY
 

20 GRAFITE 
20 TITANIO 
 10 TOPAZIO 

5 TURCHESE 

BLUE PETROL 
TURCHESE 

we love grey

...φροντίδα για το σπίτι

ΓΚΡΙ για 3 σημαντικούς τύπους πελατών

για τις γυναίκες που δεν θέλουν να κρύψουν τα λευκά 
τους μαλλιά, αντίθετα θα ήθελαν να τα αναδείξουν!

γυναίκες
LUMINITY MERCURY

που επιθυμούν να ακολουθούν τη μόδα, χωρίς να 
ρισκάρουν την ποιότητα των μαλλιών τους!

LUMINITY TITANIUM

νέες γυναίκες
για τους άνδρες που επιθυμούν να είναι ελκυστικοί, που 

έχουν αυτοπεποίθηση δείχνοντας πως το γκρι είναι γοητεία! 

άνδρες
LUMINITY GRAPHITE

GREY&WHITE PERFECTION 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ – CONDITIONER  ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ  
250ml / 1.000ml (για επαγγελματική χρήση)  
Απαλαγμένο απο SLES, μαλακτικό σαμπουάν, 
ιδανικό για γκρίζα και λευκά μαλλιά. Περιέχει 
ειδικές πορφυρές χρωστικές ουσίες οι οποίες 
εξουδετερώνουν τα ανεπιθύμητα κίτρινα 
σημεία, το εξαιρετικά θρεπτικό εκχύλισμα της 
«Πέτρας της Σελήνης»  και ένα ειδικό δραστικό 
συστατικό που καθαρίζει το τριχωτό της 
κεφαλής και τα μαλλιά.
ΧΡΗΣΗ: Διανείμετε σε υγρά μαλλιά, κάντε μασάζ 
και ξεπλύνετε.

WHITE PERFECTION 
ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ή ΞΑΝΘΑ ΜΑΛΛΙΑ  
100ml
Σπρέυ πειθαρχίας,  με χρωστικές ουσίες 
που καταπολεμούν τους κίτρινους τόνους, 
ενισχύοντας το φυσικό λευκό ή το ξανθό των 
μαλλιών. Με φίλτρο UV, εξαιρετικά θρεπτικό 
εκχύλισμα « Πέτρας Σελήνης»  και ένα 
ειδικό δραστικό συστατικό που καθαρίζει το 
τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά.
ΧΡΗΣΗ: Ψεκάστε σε υγρά μαλλιά και στη 
συνέχεια, στεγνώστε.

GREY PERFECTION 
ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΓΚΡΙΖΑ ΜΑΛΛΙΑ  
100ml
Σπρέυ πειθαρχίας, με ειδικές 
χρωστικές ουσίες που ενισχύουν τα 
γκρίζα μαλλιά,  εξουδετερώνουν 
τα κίτρινα χρωστικά  και τονίζουν 
το χρώμα για φυσικό αποτέλεσμα. 
Με φίλτρο UV, εξαιρετικά θρεπτικό 
εκχύλισμα Πέτρας Σελλήνης και 
ένα ειδικό δραστικό συστατικό που 
καθαρίζει το τριχωτό της κεφαλής και 
τα μαλλιά.
ΧΡΗΣΗ: Ψεκάστε σε υγρά μαλλιά και 
στη συνέχεια, στεγνώστε.

Χρώμα χωρίς αμμωνία με 3πλή δράση: 
• Απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα σε γκρίζα ή λευκά μαλλιά 
      * με 5 vol ενεργοποιητή, 15’
• Γκρί μόδας, μετά απο αποχρωματισμό 
      * με 10 vol ενεργοποιητή, 25’
• Μεταλλικά χρώματα, σε συνδυασμό με τα Toner και τα Crazy Colours, μετά από αποχρωματισμό 

* με 10 vol ενεργοποιητή, 30’ 



νέες σειρές ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ με βάση το γκρι, 

για απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα και καθόλου κόκκινο!

οι γυναίκες αγαπούν το καφέ
αν είναι φυσικό

ΟΙ ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ ΣΥΧΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ 
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ:

• Υπερβολικά κόκκινο
• Καθόλου φυσικό
• Μονότονο
• Μουντό

Κι όμως, το 47% των πελατών του 
κομμωτηρίου έχουν καφέ μαλλιά και θέλουν 
ένα φυσικό χρώμα, χωρίς καθόλου κόκκινο!

• 5.13 / 6.13 / 7.13 
 Γκρι φυσική σειρά για ενίσχυση των καφέ τόνων χωρίς καθόλου ανεπιθύμητο κόκκινο. 

• 4.18 / 5.18 / 6.18 / 7.18 
 Γκρι ψυχρή σειρά ιδανική για εξουδετέρωση σκούρων βάσεων με τάση να δημιουργούν κόκκινο.

• 4.87 / 7.87 
 Γκρι ζεστή φυσική σειρά για ενίσχυση σε όλα τα ζεστά καφέ χωρίς κόκκινο.

Όχι πια ανεπιθύμητοι κόκκινοι τόνοι στα καστανά μαλλιά για 
το υπόλοιπο της καριέρας σας ως Colourist! 

3 

LIGHT MY BROWN SHAMPOO  250ml / 1.000ml (για επαγγελματική χρήση) 
Εξαιρετικά ανάλαφρο σαμπουάν, χωρίς SLES για καστανά μαλλιά. 
Με εκχυλίσματα μαύρης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, επιπλέον 
ενυδατικό αποτέλεσμα και ειδικό φίλτρο UV για πλήρη προστασία. 
Ενισχύει τη λάμψη των μαλλιών, προστατεύει απο τον ήλιο και 
διατηρεί το χρώμα. 
ΧΡΗΣΗ: Διανείμετε σε υγρά μαλλιά, μασάζ και ξεπλύνετε. 

LIGHT MY BROWN HAIR MASK 300ml
Εντατική θεραπεία, πλούσια σε ενυδατικές, ελαστικοποιητικές 
πρωτεΐνες μεταξιού. Προστατεύει τα μαλλιά από το ξεθώριασμα, 
για μεγάλης διάρκειας, έντονες αποχρώσεις.
ΧΡΗΣΗ: Μετά το λούσιμο, εφαρμόστε σε ταμποναρισμένα μαλλιά. 
Αφήστε το για 3-5 λεπτά και ξεπλύνετε.

BROWN COLOR REFRESHING HAIR MASK 
200ml / 500ml (για επαγγελματική χρήση)  
PRO COOL & PRO WARM
Μάσκα με ειδικές χρωστικές που αναβιώνουν τη στιλπνότητα 
των καφέ τόνων. Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις, για ζεστά και 
ψυχρά καφέ, ώστε να τα προστατεύει και να διατηρεί τη 
λάμψη τους. Το εκχύλισμα ζαχαροκάλαμου και το φίλτρο UV 
ενυδατώνουν και προστατεύουν τα μαλλιά, αφήνοντάς τα 
απαλά και λαμπερά.
ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά μετά το σαμπουάν, 
αφήστε το για 3-5 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε. Δεν 
λεκιάζει τα χέρια ή το τριχωτό της κεφαλής.

...φροντίδα για το σπίτι



RED PROTECTION Shampoo 

!

κόκκινο χωρίς συμβιβασμούς

ΝΕΑ προϊόντα 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ & ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
το χρώμα των ΧΑΛΚΙΝΩΝ 
και ΚΟΚΚΙΝΩΝ μαλλιών3

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ αποχρώσεις 
απροσδόκητα μεγάλης διάρκειας

ΕΥΚΟΛΕΣ να τις  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ5

ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΑΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕYΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

0.66 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

0.44 ΕΝΤΟΝΟ ΧΑΛΚΙΝΟ

6.66 ΕΝΤΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

5.65 ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΟΝΙ

4.65 ΚΕΡΑΣΙ 

RED PROTECTION ILLUMINATING SHAMPOO 250ml / 1.000ml (για επαγγελματική χρήση)
Εξαιρετικά  ανάλαφρο σαμπουάν χωρίς SLES  για κόκκινα, χάλκινα και βιολέ μαλλιά. Περιέχει εξαιρετικά θρεπτικό, φυσικό εκχύλισμα από 
Roucou και φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας για σφαιρική προστασία. Δεν περιέχει χρωστικά. 
ΧΡΗΣΗ: Διανείμετε σε υγρά μαλλιά, κάντε μασάζ και ξεπλύνετε.

PRO RED COLOR REFRESHING HAIR MASK  200ml / 500ml (για επαγγελματική χρήση)  
Μάσκα με ειδικές χρωστικές που διατηρούν την ένταση των κόκκινων μαλλιών, ενώ δεν επεμβαίνουν στο χρώμα που ήδη έχετε στα μαλλιά 
σας.  Με φυσικό εκχύλισμα Roucou και φίλτρο UV, τροφοδοτεί και προστατεύει τα μαλλιά, αφήνοντάς τα απαλά και λαμπερά.
ΧΡΗΣΗ:Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά μετά το σαμπουάν, αφήστε να δράσει  3-5 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε. Δεν λεκιάζει τα χέρια ή 
το τριχωτό της κεφαλής.

PRO COPPER COLOR REFRESHING HAIR MASK  200ml / 500ml (για επαγγελματική χρήση)   
Μάσκα με ειδικές χρωστικές που αναζωογονούν το χάλκινο χρώμα. Με εκχυλίσματα Roucou και φίλτρο UV, τροφοδοτεί και προστατεύει τα 
μαλλιά, αφήνοντάς τα απαλά και λαμπερά.
ΧΡΗΣΗ: Εφαρμόζεται σε υγρά μαλλιά μετά το σαμπουάν, αφήστε να δράσει 3-5 λεπτά και ξεπλύνετε. Δεν λεκιάζει τα χέρια ή το τριχωτό 
της κεφαλής.

...φροντίδα για το σπίτι



ενυδάτωση = αποκατάσταση

Γιατί να επιλέξεις την 20FORYOU της Professional by Fama;
01 Τρέφει σε βάθος
02  Ξεμπερδεύει τα μαλλιά
03  Αναπλάθει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά
04  Ενυδατώνει τα ξηρά μαλλιά
05  Κάνει τα μαλλιά απαλά χωρίς να τα βαραίνει
06 Προλαμβάνει τη ψαλίδα
07 Προστατεύει από τη θερμοκρασία
08  Προστατεύει από τις ακτίνες UV
09  Χαρίζει απαλή και μεταξένια υφή
10 Λειαίνει την εξωτερική στοιβάδα της τρίχας
11 Εξαφανίζει το φριζάρισμα
12 Αυξάνει το σώμα των μαλλιών
13 Τονίζει τη λάμψη
14  Παρατείνει τη διάρκεια του χτενίσματος
15  Επιτρέπει στα μαλλιά να στεγνώσουν πιο γρήγορα
16  Διευκολύνει τη χρήση του σίδερου
17  Βελτιώνει τη διάρκεια του χρώματος
18  Εξισορροπεί τα πορώδη μαλλιά
19  Αρωματίζει με χαλαρωτικές νότες
20  Εξουδετερώνει το στατικό ηλεκτρισμό

20 φορές ωραιότερα μαλλιά με μία μόνο κίνηση!
Αποτελεσματικό όσο η μάσκα, πρακτικό όσο το σπρέι. Ιδανικό για κάθε τύπο μαλλιών.
- Πρωτεΐνες μεταξιού για ενυδατική δράση.
- Με εκχύλισμα ηλίανθου, για προστασία και ανάπλαση των φυσικών και βαμμένων μαλλιών από την ακτινοβολία UV. 
- Με Prococtm, ένα σύμπλεγμα αμινοξέων και προβιταμίνης B5, το οποίο προστατεύει από τη θερμότητα και από τις 
 ελεύθερες ρίζες.
- Δεν ξεβγάζεται. 

Διάρκεια, Απαλότητα 
Βήμα 1: Λούσιμο με Cowash pH 4, 1000ml  

Μαλακτικό σαμπουάν για μετά τις τεχνικές εργασίες 
που καθαρίζει, κλείνει τα λέπια της τρίχας και 
αφήνει τα μαλλιά απαλά και ευκολοχτένιστα.

Διάρκεια 
Απαλότητα 
Λάμψη 
Υγιή μαλλιά 4

Μετά από κάθε τεχνική 
εργασία είναι απαραίτητη 

η επαναφορά του 
pH της τρίχας 

Λάμψη, Υγιή μαλλιά 
Βήμα 2: Structural αμπούλες pH 4, 
7ml x 24 φυαλίδια / 7ml χ 5 φυαλίδια

Αμπούλες για ενισχυμένη ενυδάτωση των θαμπών και 
ξηρών μαλλιών. Δίνουν λάμψη στα μαλλιά χαρίζοντας 
ένα μεταξένιο αποτέλεσμα ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύουν κατά τη διάρκεια όλων των τεχνικών 
υπηρεσιών.
Μετά το λούσιμο / Σε ανάμειξη με μάσκα μαλλιών / 
Σε ανάμειξη με βαφή ή προϊόν περμανάντ.



Σε μία εξαιρετικά
ανταγωνιστική αγορά
που βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη,
πως μπορείς να

ξεχωρίσεις;
• ώστε να έρχονται οι πελάτες στο 

κομμωτήριό σου πιο συχνά;
• ώστε να δώσεις ένα καλλυντικό 

αποτέλεσμα που να μη μπορούν να 
το πετύχουν στο σπίτι;

• μια γρήγορη και εύκολη λύση που να 
ταιριάζει σε όλες τις πελάτισσες;

αναδόμηση = αναγέννηση

οι βασικές
υπηρεσίες
στο
κομμωτήριο3

COLOR RE-NEW
Μήκη και άκρες κατεστραμμένα από ηλεκτρικά 
σίδερα και πιστολάκι.

COLOR RE-FORCE
Μαλλιά αδύναμα από επαναλαμβανόμενο χρώμα.

COLOR RE-BLONDE
Μήκη και άκρες στρεσαρισμένα από 
αποχρωματισμό και ανταύγειες.

Η πρώτη άμεση βαφή με εξαιρετικά αναγεννητικές ιδιότητες.
Ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα με το οποίο 

όσο περισσότερο βάφεις τα μαλλιά, 
τόσο τα αναγεννείς!

Η τεχνολογία των χρωμάτων PBF σε 
συνδυασμό με την αναγεννητική δύναμη

K-PRO
μια συγκέντρωση πρωτεϊνών που 
δυναμώνει το φλοιό και το περιτρίχιο
3 φορές πιο δυνατά μαλλιά, άμεσα!*

Ένας νέος σύμμαχος στο κομμωτήριο

*   Εργαστηριακά τεστ που αξιολογούν την αύξηση της αντοχής των μαλλιών. 
** Σύγκριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τη χρήση ενός κοινού conditioner εμπλουτισμένο με 0,25% K-PRO.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ENA ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ 
ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΠΕΛΑΤΙΣΣΑΣ ΣΟΥ.

luminity / ammonia free color 

L U M I N I T Y
ΗΜΙΜΟΝΙΜΗ ΒΑΦΗ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΚΡΕΜΑΣ-ΤΖΕΛ
Σωληνάριο 80 ml _ Ανάμιξη 
1:2 με PBFC DEVELOPER 
10/20 vol.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ

LUMINESCINA: μία φυσική ουσία μετατρέπει την αόρατη ακτινοβολία UV σε 

ορατή/φωτεινή ακτινοβολία ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΛΑΜΨΗ.

RE-TEXTURE COMPLEX: σύμπλεγμα πρωτεϊνών και αμινοξέων που δημιουργεί 
μία προστατευτική μεμβράνη γύρω από την τρίχα, χαρίζοντάς της ΣΩΜΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ .

ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ Εφόσον χρησιμοποιείται με 10 vol. 
ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ  ΤΗ  ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΣΗ.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Σκουραίνει τα αποχρωματισμένα μαλλιά μέχρι και 4 τόνους. ΧΩΡΙΣ  ΣΤΑΡΩΜΑ.

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΜΑΧΟΣ
• Κάλυψη έως και 90% των λευκών μαλλιών μέσω της φυσικής σειράς ή έως 

70% μέσω της σειράς αποχρώσεων.

• Εναρμονίζει τη σκούρα ρίζα με την ανοιχτή άκρη. Δημιουργεί γνήσιες 
καστανές και χάλκινες αποχρώσεις χωρίς να υπερισχύει το κόκκινο. 

• Εύκολη αφαίρεση και με απαλό τρόπο αποχρώσεων όπως το φούξια, μπλε, 
βιολετί - Aκόμη και στην περίπτωση αποχρωματισμένων μαλλιών. 

ΦΥΣΙΚΑ
Καλύπτει τα λευκά μαλλιά, χωρίς 
να ανοίγει [χρωματικά] τη φυσική 
βάση.

ΚΕΚΡΙΜΠΑΡΙ
Αναδεικνύει και φωτίζει τους “θερμούς” 
τόνους. Δοκιμάστε το αναμειγνύοντάς το 
με τις σειρές .31/.13/.33.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΡΑΛΙΟΥ
Εφόσον χρησιμοποιηθεί σε καθαρή μορφή
ζεσταίνει και φωτίζει τους τόνους των
φυσικών βάσεων. Ιδανικό για βάσεις 7 και 8.

ΡΟΖ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Δημιουργεί απρόσμενες παραλλαγές
πυρόξανθου και κόκκινου.
Δοκιμάστε το με τη νέα σειρά .14.

ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ
Αναμειγνύοντάς το με PBFC TONER
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα
τέλειο, “παγωμένο” ξανθό αποτέλεσμα.

ΤΟΠΑΖΙ
Για ένα αγνό καστανό, τύπου “μέταλ”.
Χρησιμοποιήστε το καθαρό σε καστανές
βάσεις που τείνουν προς το πορτοκαλί/
κίτρινο.

ΤΥΡΚΟΥΑΖ
Η πραγματική καινοτομία στο χρώμα:
τούφες τυρκουάζ για να δώσετε
έμφαση στο ξανθό ή το καστανό.

ΔΙΑΜΑΝΤΙ
Σε ανάμιξη ρυθμίζει την ένταση του
χρώματος – σε καθαρή μορφή γυαλίζει και
φωτίζει την τρίχα. Ιδανικό για την
εξατομίκευση των τόνερ.

ΟΝΥΧΑΣ
Εφόσον αναμιχθεί με ΔΙΑΜΑΝΤΙ δημιουργεί
αποχρώσεις του γκρι - Ιδανικό για 
την αφαίρεση ανεπιθύμητης “θερμής” 
ανταύγειας- δημιουργεί ένα ψυχρό 
αποτέλεσμα μόδας. 

ΜΠΕΖ
Εξισορροπεί τις υπερβολικά 
καθαρές αντιθέσεις, προσδίδοντας 
μία φυσική όψη στα ξανθά, σε 
βάσεις με μες ή με ρίζες.

Σειρές 
.13 & .31

Σειρές 
4.74, 6.74

& 5.74 (NEW)

Σειρές 
.14 (NEW)

& 8.44 (NEW)

Σειρές 
5.11 (NEW)

& 7.11 (NEW)

Σειρές: 
5.66 (NEW),
6.26 (NEW), 
7.46 (NEW),
4.22 (NEW)
& 1.9 (NEW)

ΚΑΣΤΑΝΑ
“Θερμά”/βαθιά καστανά που δεν
τείνουν στο κόκκινο.

ΧΑΛΚΙΝΑ
Αποτέλεσμα ιδιαίτερα φυσικό, για 
“σοφιστικέ” και μοντέρνα μαλλιά
με τη νέα σειρά .14

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΤΙ
Έντονα, ζωηρά και με
μεγάλη διάρκεια.

PBFC TONER
Εξισορροπούν, εμπλουτίζουν και 
εξουδετερώνουν τον τόνο των 
αποχρωματισμένων μαλλιών.

ΜΑΤ
Εξουδετερώνει τις “θερμές” ανταύγειες, 
αναδεικνύει τις “ψυχρές αντανακλάσεις”. 
Τέλος, εξισορροπεί την εμφάνιση
salt & pepper του άνδρα.

μια ολοκληρωμένη
γκάμα,

 48 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ 
που αντιστοιχούν 

σε αμέτρητες 
αποχρώσεις!

PBFC COLOR REMOVER
ΧΑΡΗ ΣΤΟ PBFC COLOR REMOVER
(ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ) ΕΙΝΑΙ 
ΕΦΙΚΤΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΟΛΙΑ.
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Από το 1994 έως και σήμερα, η THE ART OF COLOUR

έχει προσφέρει στους επαγγελματίες κομμωτές, πολλά

εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό δίνοντάς τους την

ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σεμινάρια ακαδημιών παγκόσμια

αναγνωρισμένων, (Vidal Sassoon, Toni & Guy, L’ Longueras,

Sebado, Salon International, Andrew Jose, Hob Academy), 

καθώς και σε εκπαιδεύσεις με διάσημους στυλίστες, όπως 

Tim Hartley, Dabbie Gee, Stacey Brooton, Ramon Paz, Trevor 

Sorbie, X-Pression Creativos,Sid Sottung...

Παράλληλα, η Professional By Fama, διαθέτει τη δική της

Ακαδημία στην Ιταλία, με έδρα το Μπέργκαμο στο Μιλάνο,

όπου κάθε χρόνο εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας στις

σύγχρονες τάσεις, που ανοίγουν τους ορίζοντές τους και

διευρύνουν τις ικανότητές τους!

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της THE ART OF COLOUR προσφέρουμε

ουσιαστικές γνώσεις, γιατί, πριν απ’ όλα, αυτή είναι η δική

μας ανάγκη. Να μοιραστούμε μαζί σας την πολύτιμη εμπειρία

μας. Η Ελληνική αγορά, απαιτεί εξειδίκευση στις γνώσεις αλλά

και σύγχρονες προτάσεις που να ικανοποιούν την ανάγκη του

σημερινού κομμωτή αλλά και του πελατολογίου του. Έχουμε

επιλέξει να συνεργαστούμε στενά με την μετεκπαιδευτική

ομάδα “Palinoia Education” της οποίας τα προγράμματα

βασίζονται πάνω στην Ελληνική πραγματικότητα.

Σ’ έναν εξαιρετικό χώρο εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα

οπτικοακουστικά μέσα, παρέχουμε ολοκληρωμένα

εκπαιδευτικά προγράμματα, βασισμένα στην ανθρωποκεντρική

προσέγγιση και στην εξατομίκευση των εκπαιδευτικών

αναγκών. Άλλωστε σ’ έναν κλάδο που γίνεται ολοένα και

πιο ανταγωνιστικός, μόνο η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η

καλλιέργεια των προσόντων, μπορούν να γίνουν το κλειδί για

την επαγγελματική επιτυχία!

Έχοντας στο επίκεντρο το πάθος που μας ενώνει, και με

στόχο να μοιραστούμε τη γνώση που έχουμε συγκεντρώσει

από την ανάπτυξη της επιχείρησής μας, δίνουμε έκφραση

στο δικό σας μέλλον!



εκπαίδευση

THE PERFECT BLEACHING TRANSFORMATION
Εισηγητής: Palinoia Education
Αποχρωματισμός και αλλαγές χρώματος

Επίπεδο: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
Διάρκεια: 6 ώρες 
Δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης 

Η κάθε αλλαγή χρώματος τη σημερινή εποχή, είναι μία πραγματική πρόκληση 
για τον σύγχρονο κομμωτή! Δείτε πώς μία από τις πιο απαιτητικές εργασίες, 
μπορεί να γίνει μεθοδικά, ώστε να έχετε το πιο άρτιο αποτέλεσμα. 
• Πώς μπορώ να πετύχω το μέγιστο στην ομοιομορφία του αποχρωματισμού;  
• Πώς μπορώ να έχω πολύ καλή ποιότητα μαλλιών;
• Εξουδετέρωση  - Διπλή εξουδετέρωση. Πού χρειάζεται; 
• Σταθεροποίηση του αποτελέσματος.
• Styling που αναδεικνύει τα αποχρωματισμένα μαλλιά.

CARE EXPERT COLOR SPLASH
Care line Professional By Fama  

Επίπεδο: ΑΡΧΙΚΟ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
Διάρκεια: 3 ώρες 

Δίδονται: emotional video | troley color splash | κάρτα πελάτη

Ενθουσιάστε την πελάτισσαά σας, ανάμεσα στις βαφές της. 
Νέα υπηρεσία Color Splash με μόνο λίγα λεπτά στον λουτήρα!

5’   ανανεώνει το ήδη υπάρχον χρώμα  - δίνει απαλότητα

10’  δίνει χρώμα και λάμψη

15’ αλλάζει το χρώμα – δίνει λάμψη – ενισχύει την δομή

Προτρέψτε την πελάτισσά σας να κάνει την υπηρεσία Color Splash, τους 
μήνες που δεν κάνει το χρώμα της και ανεβάστε την καρτέλα του πελάτη, 
με τον πιο απλό και προσιτό τρόπο!

Δευτέρα

Φεβρουαρίου
Toποθεσία:

The Art of Colour

11

Δευτέρα

Φεβρουαρίου
Toποθεσία:

The Art of Colour

18



SHAPE TRANSFORMATION 
Εισηγητής: Μαρία Τζέλιου

Επίπεδο: ΑΡΧΙΚΟ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
Διάρκεια: 3 ώρες 

Οι καλύτερες τεχνικές χτενίσματος για 
σγουρά, κυματιστά και μαλλιά με όγκο,  
χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη βούρτσες 
και μεθόδους.
Κάθε υπηρεσία θα διαθέτει από ένα 
νέο ειδικό προϊόν Styling PBF και θα 
διεξάγεται μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές 
χτενίσματος που θα σας επιτρέπουν να 
αντιγράψετε αμέσως κάθε στυλ.
Πώς να εκτελέσετε το καλύτερο στέγνωμα 
στις πιο δύσκολες καταστάσεις, όπως τα 
φριζαριμένα και / ή τα αποχρωματισμένα 
μαλλιά, όπου το νέο PBF Color Care Styling 
Concept θα σας προσφέρει τις καλύτερες 
λύσεις.

CATWALK PREP
Εισηγητής: Palinoia Education

Επίπεδο: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
Διάρκεια: 3 ώρες παρουσίαση / 6 ώρες με πρακτική 
Δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης 

Διοργανώσαμε μια ημέρα αφιερωμένη στα πιο μοντέρνα πολυεπίπεδα 
hairstyles, που αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια επιτυχία.
Προτείνοντας μια σειρά από βραδινά χτενίσματα μπορείτε να 
μάθετε τόσο την τεχνική όσο και τις μεθόδους που επιτρέπουν να 
δημιουργήσετε τις προσωπικές σας εμπνεύσεις. Αφιερωμένο σε νύφες 
αλλά και σε βραδιές εξόδου. 

Δευτέρα

Mαρτίου
Toποθεσία:

The Art of Colour

18

Δευτέρα

Απριλίου
Toποθεσία:

The Art of Colour

1

εκπαίδευση



Summer Fashion Trends Ρόδος 

Ένα διήμερο πλήρους αναζωογόνησης σε  ένα προορισμό 
γεμάτο ενέργεια και εκφραστικότητα.
Παγκοσμίως αναγνωρίσιμη. Κοσμοπολίτικη και παραδοσιακή. 
Διαχρονική και σύγχρονη. Φαντασμαγορική και απλή. Η Ρόδος 
είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα σας συναρπάσει.

Το Rodos Palladium Leisure & Wellness, το πλέον 

βραβευμένο ξενοδοχείο πολυτελείας του νησιού, 

συνδυάζει αρμονικά την διακριτική πολυτέλεια 

και την αυθεντική ποιότητα.  Φημίζεται για το 

εξαιρετικό service, τα κομψά εστιατόρια με 

εκλεκτή Ελληνική και Μεσογειακή κουζίνα, τα 

ατμοσφαιρικά bars και τη μεγάλη τροπική πισίνα. 

Οι εντυπωσιακοί συνεδριακοί χώροι και 

οι υποδομές κάνουν το ξενοδοχείο ιδανικό 

όχι μόνο για διακοπές, αλλά επίσης και για τη 

διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Ανακαλύψτε μια όαση πολυτελούς 

διαμονής στη Ρόδο... όπου η αυθεντική 

κομψότητα συνδυάζεται με τα 

υψηλότερα στάνταρ άνεσης που δεν 

θα βρείτε πουθενά αλλού στο νησί!

Κυριακή-
Τρίτη

Μαΐου
Toποθεσία:

Rodos Palladium
Leisure& Wellness

5-7

εκπαίδευση



Μathematics of Color 4C
Consultancy, Create, Change, Correct

Μathematics of Color Basic
Δημιουργήστε κάθε χρώμα, για όλους και σε κάθε 
περίπτωση! Επεκτείνετε, ενισχύστε και απελευθερώστε 
τις τεχνικές και καλλιτεχνικές σας ικανότητες, χωρίς 
πια να διστάζετε! Κατανοήστε κάθε κανόνα έτσι ώστε 
να δημιουργήσετε με μαθηματική ακρίβεια το χρωματικό 
αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τη βάση εκκίνησης! 
Τα Μαθηματικά Χρώματος βοηθούν τον Colourist να 
δημιουργήσει οποιοδήποτε προκαθορισμένο χρώμα που 
έχει συζητήσει με την πελάτισσα του. Ξεκινώντας από 
διαφορετικές καταστάσεις μαλλιών, οι οποίες μέσω 
ενός οργανωμένου συστήματος πρακτικών τεχνικών και 
πληροφοριών, επιτρέπουν τη δημιουργία της καλύτερης 
εξατομικευμένης λύσης, από οποιαδήποτε αρχική 
κατάσταση, για εκπληκτικά αποτελέσματα χωρίς ποτέ να 
υπάρχουν πια αμφιβολίες!

Εισηγητές: PALINOIA Education Team

• Τεχνικές γνώσεις / κοσμετολογία όλων των περιοχών 
Χρώμα, Αποχρωματισμός και προσωποποίηση του PBF

• Πρακτική εφαρμογή κάθε επιχειρηματολογίας χρώματος 
σε συγκεκριμένες τούφες με σχετική σύγκριση του 
αντικειμενικού αποτελέσματος έναντι της αρχικής 
κατάστασης.

• Διόρθωση κάθε χρώματος Καφέ, Ξανθού και Κόκκινου.
• Αφαιρέστε κάθε χρώμα Καφέ, Ξανθό και Κόκκινο 

ξεκινώντας από εμπορικά χρώματα και φτάνοντας στις 
πιο ακραίες αποχρώσεις για να έχετε τον μέγιστο έλεγχο 
σε κάθε περίπτωση.

• Δημιουργία της σωστής στρατηγικής φωτισμού σε σχέση 
με το σημείο εκκίνησης και τον τελικό στόχο.

• Βελτιστοποίηση της προσαρμογής του συνδυασμού 
χρωμάτων ξεκινώντας από κάθε κατάσταση χρώματος 
που προϋπήρξε.

• Επεξεργαστείτε τις τεχνικές εξουδετέρωσης/ 
προσαρμογής του χρώματος, ξεκινώντας από ξανοιγμένα 
μαλλιά από προϋπάρχoν σκούρο χρώμα, σε ήδη ανοιχτά 
χρώματα ή σε φυσικές βάσεις.

• Για κάθε θέμα χρώματος που θα αναπτύσεται, θα 
γίνονται τεστ σε τούφες από κάθε συμμετέχοντα 
έτσι ώστε να επιστρέψει στο κομμωτήριο με το 100% 
των επιχειρημάτων που αναπτύχθηκαν στο Color 
Mathematics!

Εισηγητής: Davide Teami Technical Director PBF 

Η συνέχεια του Mathematics of Colour Basic.
Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός colorist; Η κατάλληλη 
διάγνωση ή εκείνη την στιγμή που η πελάτισσα χρειάζεται να 
επικοινωνήσει μαζί σας να είστε εκείνος που θα μπορέσει να κάνει το 
όνειρό της πραγματικότητα!
Οι συμβουλές σήμερα είναι ένας από τα τους πιο σημαντικούς λόγους 
για να σας επιλέξουν νέοι πελάτες. Δεν είναι απλώς θέμα δημιουργίας 
χρώματος αλλά να το προσαρμόσετε τέλεια στην επιθυμία της 
πελάτισσας αλλά και στις ανάγκες των μαλλιών της.
Ο σκοπός αυτών των δύο ημερών εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσετε 
απόλυτα  φανατικές πελάτισσες, να βελτιώσετε τις τεχνικές 
δεξιότητές σας και να δώσετε μια εξαιρετική ώθηση στη δική σας 
δημιουργικότητα.

Κυριακή-
Δευτέρα

Μαΐου
Toποθεσία:

ΛΑΡΙΣΑ

7-8

Κυριακή-
Δευτέρα

Μαΐου
Toποθεσία:

ΚΡΗΤΗ

19-20

Κυριακή-
Δευτέρα

Σεπτεμβρίου
Toποθεσία:

ΑΘΗΝΑ

29-30

Κυριακή-
Δευτέρα

Ιουνίου
Toποθεσία:

ΑΘΗΝΑ

2-3

εκπαίδευση



Salon International Λονδίνο

To  Salon International είναι ο νούμερο ένα 
προορισμός για επαγγελματίες κομμωτές από 
όλο τον κόσμο!
Εμπνευστείτε από τα είδωλα της κομμωτικής 
που θα σας βοηθήσουν να μεταφέρετε  τις 
τελευταίες τάσεις από την πασαρέλα στον 
πελάτη!  

Σάββατο-
Τρίτη

Οκτωβρίου
Toποθεσία:

ΛΟΝΔΙΝΟ

5-8

εκπαίδευση



H Ιταλική φινέτσα και υπεροχή, με έδρα 

το Μιλάνο, δημιουργεί μία ανεπανάληπτη 

σειρά προϊόντων, ικανά να ικανοποιήσουν 

ακόμη και τους πιο απαιτητικούς!

Ο Ρ Α Μ Α
« Όσο πιο μακριά βρίσκεστε τόσο 

πιο κοντά θα είμαστε. Καθώς 

ο κόσμος γίνεται όλο και πιο 

περίπλοκος,τόσο περισσότερο 

μπορούμε να σας βοηθήσουμε να 

τον αντιμετωπίσετε με επιτυχία! 

Καθώς η αγορά γίνεται όλο και 

πιο παγκοσμιοποιημένη, τόσο 

περισσότερο μπορούμε να σας 

εγγυηθούμε την καινοτομία και τα 

εργαλεία που θα χρειαστείτε για 

να προωθήσουν τη μοναδικότητα 

που έχετε να προσφέρετε».

ΙΤΑΛΙΑ 10–13 Νοεμβρίου
Ταξιδεύστε στον κόσμο της Ιταλικής Φινέτσας!

11 Νοεμβρίου: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε σύγχρονες τεχνικές χρώματος 
και πρακτική εξάσκηση 

12 Νοεμβρίου: 
FASHION COLLECTION και πρακτική εξάσκηση 
σε κούρεμα
Τοποθεσία: Professional By Fama Academy

Κυριακή-
Τετάρτη

Νοεμβρίου
Toποθεσία:

ΙΤΑΛΙΑ

10-13

εκπαίδευση

Fashion Collection 
’19-’20
Stefano Bugada – 
Davide Teami
Artistic Team PBF 

Ραντεβού με τις τάσεις 
για Φθινόπωρο Χειμώνα 
που δημιουργήθηκε και 
ερμηνεύθηκε από την 
καλλιτεχνική ομάδα της 
Professional By fama.
Κάθε λεπτομέρεια μαλλιών 
χαρακτηρίζει μια στιγμή 
του έτους και φέρνει 
μαζί της την έννοια της 
συλλογής.
Μία κολεξιόν που 
προσφέρει ώθηση στη δική 
σας δημιουργικότητα και 
στον επαγγελματισμό σας.



Reverse Balayage & Fashion Colour

Reverse Balayage & fashion Colour 
Eισηγητής: Palinoia Education 

Επίπεδο: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
Διάρκεια: 7 ώρες  με πρακτική

Δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης 

Εκπαίδευση σε χρώμα  που περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση
 
- Πώς να δημιουργήσετε τις σκιάσεις του Balayage από ξανθά μαλλιά
- Πώς μπορείτε να επιτύχετε με τον πιο απλό τρόπο, εντυπωσιακό 
μπαλαγιάζ.
Υπηρεσίες που έχουν μεγάλη ζήτηση και αναφέρονται στις σύγχρονες 
τάσεις, αλλά παίρνουν αρκετό χρόνο. Μάθετε πώς μπορούν με τη σωστή 
τεχνική να προσαρμοστούν και να δώσουν το σωστό αποτέλεσμα.

Δευτέρα

Νοεμβρίου
Toποθεσία:

The Art of Colour

25

εκπαίδευση



ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 210 5314639
Info@artofcolour.gr

facebook: Art Of Colour Professional
Instagram: artofcolour_gr

Η μ ερ ο λό γ ι ο  Ε κ π α ί δ ευ ση ς  2 0 1 9

εκπαίδευση

Φεβρουάριος

COLOUR 
SPLASH

@ The Art of Colour

Ρόδος

THE PERFECT BLEACHING
@ The Art of Colour

Ιανουάριος

Μάιος

Σεπτέμβριος

Ιούνιος

Οκτώβριος

Μάρτιος

Ιούλιος

Νοέμβριος

Απρίλιος

Αύγουστος

Δεκέμβριος

11

5-7

18

18
1

7-8

2-3

29-30
5-8

10-13

25

19-20

SHAPE 
TRANSFORMATION

@ The Art of Colour

CATWALK PREP
@ The Art of Colour

ΜATHEMATICS OF COLOR 
Λάρισα

ΜATHEMATICS OF COLOR 
Αθήνα

@ The Art of Colour

ΜATHEMATICS OF 
COLOR 4C 

Αθήνα
@ The Art of Colour

SALON INTERNATIONAL  
Λονδίνο

Professional by FAMA  
Ιταλία

REVERSE BALAYAGE & 
FASHION COLOUR

@ The Art of Colour

ΜATHEMATICS OF COLOR 
Κρήτη

FASHION TRENDS
Ρόδος

COLOR SUMMER 
DEFENSE

URBAN 
DETOX



ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΛΛΑΔΑ

Τ:+30 210 5314639 | F:+30 210 5316742 | @: artofcolour@artofcolour.gr

www.artofcolour.gr       artofcolour professional       artofcolour_gr 


