


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.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ
ΒΑΦΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 



τέλεια απόδοση κάλυψης και αποτελέσματοςENJOY NATURALS
ENJOY NATURALS
PBF NATURAL COLORS ABSOLUTE
80ml, 1:2
Για την δημιουργία του απόλυτου χρώματος, ακόμη και 

στα λευκά μαλλιά, η Professional By Fama προσφέρει την 

τέλεια απόδοση κάλυψης και αποτελέσματος.

 

•  Μόνιμο λαμπερό χρώμα που αντιστέκεται στον χρόνο σε μόλις 11 λεπτά

•  Σε πάνω από 150 αποχρώσεις, γιατί η έμπνευση πρέπει να γίνεται πράξη

•  Νέα γενιά χρωστικών με 99,9% καθαρότητα

• Θεραπείες και καινοτόμες υπηρεσίες για περιποίηση και προστασία

 

ΣΕΙΡΑ 00. 
WOOD NATURALS
Κάλυψη λευκών μαλλιών
για ουδέτερο αποτέλεσμα. 
Γνήσια καστανά, ουδέτερα μελί 
και αποχρώσεις του καφέ στην 
απόλυτα φυσική τους έκδοση!

ΣΕΙΡΑ 08. 
ΙCY NATURALS
Κάλυψη λευκών μαλλιών για 
ψυχρό αποτέλεσμα.
Δεν σαντράρει, ιδανικό για 
να αναδείξει οποιοδήποτε 
ψυχρό χρώμα επιλέξετε.

ΣΕΙΡΑ 03.
GOLDEN NATURALS
Κάλυψη λευκών μαλλιών για 
ζεστό αποτέλεσμα.
Αναδείξτε τα χάλκινα, ντορέ, 
ζεστά σοκολατί και ζεστά 
κόκκινά χρώματα!



Nέες 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! 

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  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ

5

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



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
Αποχρώσεις: 10
• 3 Ψυχρά: 0.12 Pearl / 0.98 Ice / 0.81 

Anthracite
• 3 Ψυχρά ζεστά: 0.83 Champagne / 0.93 

Butter / 0.13 Beige
• 3 Ζεστά: 0.31 Cinnamon beige / 0.33 

Honey / 0.37 Sand
• 1 απόχρωση μόδας: 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 ΚΡΕΜΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΜΑ 
ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΚΟΝΗ 
ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΠΛΕ 

ΡΕΦΛΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΔΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ 

ΞΑΝΘΟ & ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ 

ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ 

ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ TA 

PBF CAREFORCOLOR 

SAVE MY BLONDE

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 
να εξουδετερώνει ανεπιθύμητο κίτρινο,  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

...φροντίδα για το σπίτι

BLONDE 2 
80ml  / 1:2
• Ξάνοιγμα με κρέμα και τεχνολογία που 

αιχμαλωτίζει το φως.
• Ξάνοιγμα μέχρι και 2 τόνων. 
• Ιδανικό για να δώσει χρώμα στα 

σκούρα μαλλιά ή για να δημιουργήσει 
απόλυτα φυσικό ξανθό.

• Mε λάδι βαμβακιού για απαλά και 
φωτεινά μαλλιά.

• Αναμιγνύεται με βαφή ABSOLUTE 
PBF ή LUMINITY για να δώσει 
φωτεινότητα 1- 2 τόνων. 

Αναλογία: 10ml blonde 2 
+ 30 ml βαφή + 80 ml οξυζενέ

BLONDE 4 
180ml  / 1:2 
• Ξάνοιγμα με εξαιρετικά απαλή κρέμα.
• Λάδι acai με αντιοξειδωτικές, 

ενυδατικές, θρεπτικές και ανανεωτικές 
ιδιότητες.

• Ελεγχόμενο ξάνοιγμα και καθάρισμα 
των χρωστικών όταν αναμιγνύεται 1:4. 

 Ακόμη και από μαύρο βαμμένο. 

BLONDE 6 
500 gr 
• Ξάνοιγμα σε σκόνη μπλε.
• Ξάνοιγμα μέχρι και 6 τόνων.
• Ιδανικό για την εξουδετέρωση 

του κίτρινου των μες ή των πολύ 
ανοιχτών ξανοιγμάτων.

• Κόμμι guar για ενυδάτωση 
και απαλότητα ακόμη και στις 
ταλαιπωρημένες άκρες.



Οι νέες

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
αποχρώσεις, 

δ η μ ι ο υ ργ ο ύ ν

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

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 
Σπρέυ για φυσικά λευκά ή ξανθά μαλλιά  
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 
Σπρέυ για γκρίζα μαλλιά  
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’ 

...φροντίδα για το σπίτι



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.

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  Φ Ο Ρ Μ Ο ΥΛ Α
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  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ  Σ Ο Υ  Σ Υ Μ Μ Α Χ Ο Σ
• 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.

PBFC COLOR REMOVER
ΧΑΡΗ ΣΤΟ PBFC COLOR REMOVER
(ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ) ΕΙΝΑΙ 
ΕΦΙΚΤΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΟΛΙΑ.

μια ολοκληρωμένη γκάμα,

 48 ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
που αντιστοιχούν σε αμέτρητες αποχρώσεις!

✓

✓

✓



ενυδάτωση = αποκατάσταση

20 φορές ωραιότερα μαλλιά με μία μόνο κίνηση!
Αποτελεσματικό όσο η μάσκα, πρακτικό όσο το σπρέι. Ιδανικό για κάθε τύπο μαλλιών.

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.

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

Γιατί να επιλέξεις την 20FORYOU της Professional by Fama;

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

- 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. 



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!*

*   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.

molecolar: ένας νέος σύμμαχος  στο κομμωτήριο



αναδόμηση = αναγέννηση

βαθιά αναδόμησηCAREFORCOLOR

BOND PLUS 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, 

ΥΓΙΗ ΜΑΛΛΙΑ!
Μόνο ένα προϊόν, μόνο ένα βήμα 

για να ενισχύσει τους δεσμούς στις 
ίνες της τρίχας και για την πρόληψη 

του σπασίματός της κατά τη διάρκεια 
του χρωματισμού και διαδικασία 

αποχρωματισμού. Χάρη στο βέλτιστο 
pH δεν παρεμβαίνει στο χρώμα, ή το 
ξάνοιγμα, εξασφαλίζοντας έτσι τέλεια 

αποτελέσματα και πιο υγιή μαλλιά. 

BOND PLUS 
Θεραπεία ενδυνάμωσης 
Το POWER BOND ανανεώνει και ενισχύει, ενυδατώνει έντονα τα μαλλιά. Το POWER BOND έχει την 
ικανότητα της αναδημιουργίας ιοντικών δεσμών και δεσμών υδρογόνου, θεμελιώδη για την υποστήριξη της 
πρωτεϊνική δομής κατά τη διάρκεια της βαφής και του αποχρωματισμού, όταν χάνεται λόγω του αλκαλικού 
pH και της οξειδωτικής διαδικασίας. 
Συμπυκνωμένο POWER BOND, ένα τελευταίας γενιάς ενεργό συστατικό που, σε συνέργεια με το K-PRO, 
βοηθά στην προστασία και την ενίσχυση των ινών της τρίχας που έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια 
χημικών εργασιών,μηχανικών ή θερμικών επεξεργασιών. Για ισχυρότερα και πιο υγιή μαλλιά. 
ΑΝΑΜΙΞΗ: 
για κάθε 10gr βαφής,  1gr Bond plus 
για κάθε 10gr προϊόντος αποχρωματισμού,  2gr Bond plus

* Απαραίτητα, ακολουθεί κλείδωμα με την HAIR RESTORATIVE MASK 300ml. 

ΘΑ ΧΤΙΖΑΤΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ 
ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑ;
Σκεφτείτε το... Θα ήταν σα να 
αποχρωματίζατε ή χρωματίζατε 
μαλλιά, χωρίς δομή.  
Ανακαλύψτε πως να 
ΕΠΑΝΑΔOΜΗΣΕΤΕ την 
πρωτεϊνική δομή των μαλλιών 
και να ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ τους 
δεσμούς. 
Η μοναδική θεραπεία αναδόμησης 
που συνδυάζει ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ και 
ΛΑΜΨΗ!

H ανάμιξη της REPAIR A + REPAIR B δημιουργεί  την τεχνολογία KERAOIL

ΣΥΜΠΛΟΚΟ 
ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ 
•  Μειώνουν το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τις χημικές  

θεραπείες με αναστολή της παραγωγής ελεύθερων ριζών. 
•  Προστατεύουν τις ίνες των μαλλιών διατηρώντας την ακεραιότητα 

της κερατίνης, εμποδίζοντας τη τρίχα να σπάσει. 

ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΕΛΑΙΩΝ 
ΕΛΑΙΟ ARGAN & MACADEMIA 
•  Φτάνουν στα πρώτα στρώματά της .
•  Αναδημιουργούν το λιπιδικό φιλμ των 

μαλλιών.

HAIR REPAIR A 
ΚΡΕΜΑ 500ml

Ένα συμπύκνωμα λειτουργικών ουσιών που ενεργοποιείται με 
θερμότητα, αναμιγνύεται με τη λοσιόν REPAIR Β. 
Περιέχει: Κερατίνη, πρωτεΐνη σιταριού, αμινοξέα, για να δώσει 
σώμα και να αναπληρώσει την εσωτερική δομή των μαλλιών.
Ανάμιξη :
Χονδρά μαλλιά : 1 μέρος Α + 1 μέρος Β 
Μεσαία μαλλιά: 2 μέρη Α + 1 μέρος Β 
Λεπτά μαλλιά : 3 μέρη Α + 1 μέρος Β 

Δράση :15’ και μετά ξέβγαλμα με νερό.

HAIR REPAIR B 
LOTION 250ml

Μια πισίνα υδατοδιαλυτών 
κηρών και ελαίων που θα 
αναμιχθούν με την κρέμα  
HAIR REPAIR A. 
Περιέχει: Έλαιο Argan, έλαιο 
macademia και παράγοντες 
ενυδάτωσης. Aναδημιουργεί το 
εξωτερικό υδρολιπιδικό φιλμ  
των μαλλιών. 

HAIR RESTORATIVE
MASK 300ml

Ένα καλλυντικό ελιξίριο που, χάρη στο  όξινο pH <4, 
σφραγίζει τη θεραπεία αναδόμησης στο κομμωτήριο 
και την ενισχύει στο σπίτι. 
Περιέχει: Κερατίνη, αμινοξέα, έλαια Argan και 
Macadamia. Θρεπτικό αποτέλεσμα, για την 
αποκατάσταση της δομής εξασφαλίζοντας μέγιστη 
ενυδάτωση. 
Μετά το ξέβγαλμα του μίγματος Α+Β εφαρμόστε για 5 
λεπτά και ξεβγάλτε με νερό. Προχωρήστε στο χτένισμα, 
όπως επιθυμείτε.

+ ➟

...θεραπεία αναδόμησης και απαλότητας στο κομμωτήριο
θεραπεία κλειδώματος pH 4 στο κομμωτήριο & στο σπίτι

SERVICES
IN THE SALON 1. Perform the CAREFORCOLOR shampoo indicated

2. Prepare the 
 HAIR REPAIR A CREAM + HAIR REPAIR B LOTION* 
 mixture in the shaker

*RECOMMENDED MIXTURES: 

 • 2:1 The perfect balance to give softness and body to the hair

 • 1:1 Recommended for increasing the softness and combability of the hair

 • 3:1 The ideal mixture to improve the structure and body of the hair

3. Use the steamer before applying the product

4. Apply the REPAIR mixture on damp hair with a brush

5. Leave on for 15 minutes, during the first 60 seconds use the 
steamer to enhance the penetration of the active ingredients

6. Rinse carefully, apply HAIR RESTORATIVE MASK, 
 leave on for 2-3 minutes, rinse and proceed with drying

DEEP REPAIR
How to perform the service with steam

Did you know that you can mix the product 
based on the need and the structure of the hair?

This way you can offer a personalized result, created ad hoc based 
on the specific needs of the problem to be addressed.

ECO STEAM STEAMER
PP001359
• Only use with distilled water
• Do not exceed the filling level
• Do not exceed 60 seconds
 of direct dispensing on the same lock
• Keep a distance of at least 20 cm

COMB
cod. PP001362

BRUSH
cod. PP001361

PADDLE
cod. PP001363

SHAKER
cod. PP001360

It is possible to perform the coloring/
bleaching service in the same session.

In these cases, after performing the reconstruction (up to step 5) 
proceed with the technical service (adding Bond Plus to the mixture) 
and close with Hair Restorative Mask

Τα  θερμοενεργά συστατικά που περιλαμβάνονται στη 
φόρμουλα, ενισχύουν το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται, 
με τη χρήση υγρής θερμότητας. Ο ατμός ενισχύει τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων αναδόμησης PBF επειδή: 
ΑΠΑΛΥΝΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ 
ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ. 



SCALPFORCOLOR
ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΝΟΥΜΕ  ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΛΛΙΑ; 
ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ, ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ, ΜΙΑ ΛΥΣΗ.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ.

Όπως  το δέρμα του προσώπου έτσι και  το τριχωτό της 
κεφαλής επηρεάζεται από πολλές επιθέσεις: καπνός,άγχος, 
ρύπανση, κρύο, μη ισορροπημένη διατροφή, υπερβολική 
ποσότητα αλκαλικού νερού, υγρασία, εποχιακές αλλαγές. 
Εάν το δέρμα τείνει να γίνει ένα είδος μαγνήτης για νέφος 
και λεπτή σκόνη,  οι ρίζες των μαλλιών ασφυκτιούν, ενώ 
τα μήκη και οι άκρες γίνονται εύθραυστες. Τα μαλλιά 
φαίνονται θαμπά.

Τα εργαστήρια της PROFESSIONAL 
BY FAMA επέλεξαν ένα από τα πιο 
αποτελεσματικά δραστικά συστατικά, στην 
κοσμετολογία, το οποίο ενεργοποιεί και 
προωθεί την ανάπτυξη του τριχωτού. Το 

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ.

αποτοξίνωση και εξισορρόπηση

Η κάμερα σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφία από κοντά τη κατάσταση 
των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής, ώστε να τη δείξετε στον 
πελάτη, σε πραγματικό χρόνο. Ένα εξαιρετικά επαγγελματικό εργαλείο 
που εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση.
Με μια ακριβή διάγνωση είναι εύκολο να προτείνετε μια αποτελεσματική 
και εξατομικευμένη λύση.

Love your hair in SALON

EQUILIBRIUM SHAMPOO 
1000ml 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Ένα προβιοτικό σαμπουάν για τον 
καθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής 
προετοιμάζοντάς το για ειδική 
θεραπεία.
Ένα ενιαίο προϊόν κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρματος.

Αποτοξίνωση με...
REINFORCE LOTION 
95ml

ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ - ΕΥΘΡΑΣΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ 
ΛΕΠΤΥΝΟΥΝ 
ΜΑΣΑΖ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

Λοσιόν για εύθραυστα μαλλιά 
που τείνουν να λεπτύνουν. 
Πλούσια σε δραστικά συστατικά 
που ενισχύουν τις ρίζες.
Εφαρμόστε τη λοσιόν στο 
υγρό τριχωτό της κεφαλής 
και εκτελέστε το ΜΑΣΑΖ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ . Η σωστή 
κίνηση των δαχτύλων θα 
διεγείρει τη μικροκυκλοφορία, 
με άμεσα αποτελέσματα στην 
ομορφιά των μαλλιών, αλλά και 
την συνολική ευεξία του πελάτη.

RECOVERY  LOTION 
95ml

ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ - ΠΙΤΥΡΙΔΑ 
ΜΑΣΑΖ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ειδική λοσιόν για λιπαρό 
δέρμα με πιτυρίδα. Πλούσιο 
σε δραστικά συστατικά που 
βοηθούν στην αποκατάσταση 
της ισορροπίας του δέρματος.
Εφαρμόστε τη λοσιόν σε 
υγρό τριχωτό της κεφαλής 
και εκτελέστε το ΜΑΣΑΖ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Το μασάζ 
στο κρανίο χαλαρώνει το νου 
και βοηθά στην ηρεμία των 
εντάσεων.

ή+ +DETOX CLAY MASK 
500gr 

ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ - ΠΙΤΥΡΙΔΑ - 
ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ 
ΜΑΣΑΖ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 15 ΛΕΠΤΑ 

Ροζ  πήλινη καλλυντική θεραπεία
ειδικά για το τριχωτό της κεφαλής με 
περίσσεια σμήγματος, πιτυρίδα και 
αραίωση. Αφαιρεί αποτελεσματικά 
τοξίνες και ακαθαρσίες και προετοιμάζει 
το δέρμα για θεραπείες αργότερα.
Εφαρμόστε το προϊόν με το πινέλο 
στο δέρμα και εκτελέστε το ΜΑΣΑΖ 
ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ. Δίνει μια 
εμπειρία ευεξίας στον πελάτη σας. 
Αφήστε  να δράσει για 15 λεπτά, ενώ 
έχετε τυλίξει τα μαλλιά με πετσέτα. 
Ξεπλύνετε καλά και στη συνέχεια, 
προχωρήστε σε λούσιμο, με σαμπουάν  
Equilibrium shampoo. 



SCALPFORCOLOR αποτοξίνωση και εξισορρόπηση

Μια χειρονομία αγάπης που βοηθά επίσης το περιβάλλον. Η γραμμή μας χρησιμοποιεί 100% ανακυκλωμένα φιαλίδια και βάζα PET και PE, γυαλί και αλουμινένια καλύμματα. Πιστοποιημένες και οικολογικά βιώσιμες ετικέτες χαρτιού.

...φροντίδα για το σπίτι

Εξισορρόπηση με...
++

REINFORCE SHAMPOO 250ml
+ REINFORCE LOTION 95 ml 

ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ - ΕΥΘΡΑΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ 
ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΛΕΠΤΥΝΟΥΝ

Σαμπουάν για εύθραυστα μαλλιά που τείνουν 
να λεπτύνουν.
Με το Prebiotic και το  Energy Complex, 
βοηθάει στην ενίσχυση των ριζών και τη 
βελτίωση της μικροκυκλοφορίας του δέρματος.
ΧΡΗΣΗ: Λουστείτε με το σαμπουάν και 
ξεβγάλτε τα μαλλιά. Ταμπονάρετε πολύ καλά. 
Εφαρμόστε τη lotion  πάνω στο δέρμα , 
κάνοντας ένα απαλό μασάζ με τα ακροδάκτυλά 
σας , για να απορροφηθεί. Μην ξεβγάλετε.

RECOVERY SHAMPOO 250ml
+ RECOVERY LOTION 95ml 

ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ - ΠΙΤΥΡΙΔΑ 

Σαμπουάν για μαλλιά λιπαρά και με πιτυρίδα.
Με Prebiotic και βλαστικά κύτταρα μήλου, 
βοηθάει στην αποκατάσταση της ισορροπίας 
του τριχωτού της κεφαλής, απελευθερώνοντάς 
το από το υπερβολικό σμήγμα και την 
πιτυρίδα.
ΧΡΗΣΗ: Λουστείτε με το σαμπουάν και 
ξεβγάλτε τα μαλλιά. Ταμπονάρετε πολύ καλά. 
Εφαρμόστε τη lotion  πάνω στο δέρμα, 
κάνοντας ένα απαλό μασάζ με τα ακροδάκτυλά 
σας, για να απορροφηθεί. Μην ξεβγάλετε.

RESTORE SHAMPOO 250ml
+ RESTORE LOTION 95ml 

ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ 

Σαμπουάν για ξηρό και ευαίσθητο 
δέρμα. Με Prebiotic και βρώμη, βοηθά 
να ηρεμήσει το κρανίο με ενίσχυση του 
φυσικού προστατευτικού φράγματος.
ΧΡΗΣΗ: Λουστείτε με το σαμπουάν και 
ξεβγάλτε τα μαλλιά. Ταμπονάρετε πολύ 
καλά. Εφαρμόστε τη lotion  πάνω στο 
δέρμα , κάνοντας ένα απαλό μασάζ με τα 
ακροδάκτυλά σας, για να απορροφηθεί. 
Μην ξεβγάλετε.

DERMAL EXTRA BALM 
150gr 

ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ 
ΜΑΣΑΖ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 5 ΛΕΠΤΑ 

Ένα συμπύκνωμα ενυδατικών και καταπραϋντικών δραστικών 
συστατικών για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, ικανό να ενισχύσει το 
φράγμα του δέρματος και να ηρεμήσει κάθε ερεθισμό.
Εφαρμόστε στο ξηρό δέρμα. Εκτελέστε το ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΜΑΣΑΖ: μια στιγμή ευεξίας για βαθιά θρέψη. Αφήστε  να 
δράσει για 5 λεπτά, ενώ έχετε τυλίξει τα μαλλιά με πετσέτα.
Ξεπλύνετε καλά και στη συνέχεια, προχωρήστε στο λούσιμο  με 
σαμπουάνEquilibrium shampoo.

* Το DERMAL EXTRA BALM μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
ως προστασία πριν από την εφαρμογή της βαφής,  σε άτομα με 
ευαίσθητο δέρμα ή προδιάθεση για ερυθρότητα.

EQUILIBRIUM SHAMPOO 
1000ml 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Ένα προβιοτικό σαμπουάν για τον 
καθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής 
προετοιμάζοντάς το για ειδική 
θεραπεία.
Ένα ενιαίο προϊόν κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρματος.

RESTORE  LOTION 
95ml
ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ 
ΜΑΣΑΖ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Λοσιόν για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.
Πλούσια σε δραστικά συστατικά που βοηθούν 
στη μείωση της ερυθρότητας και ενισχύουν το 
φυσικό προστατευτικό φράγμα του δέρματος.
Εφαρμόστε τη λοσιόν στο δέρμα και τα μαλλιά. 
Εκτελέστε το MAΣΑΖ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ  για να 
ενεργοποιήσετε,  με τα δάχτυλά σας, μια αίσθηση 
απόλυτης άνεσης.



H σειρά styling STYLE FOR COLOR 
έχει δημιουργηθεί ειδικά για την 
ενίσχυση και προστασία του χρώματος 
των μαλλιών.

NEO CONCEPT ΣΤΟ STYLING 
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΟΚΟ COLOR PROTECTION
Mίγμα ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ και 
ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ που προστατεύουν τα 
μαλλιά από τη φθορά οξείδωσης που 
προκαλείται από τον ήλιο, από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και από τη 
χρήση θερμών εργαλείων.

ΣΥΜΠΛΟΚΟ FRIZZ CONTROL 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ και ΛΙΠΟΠΕΠΤΙΔΙΑ 
που λειαίνουν το κεράτινο περίβλημα 
εξουδετερώνοντας το φριζάρισμα και 
προστατεύοντας από την υγρασία.

style for color

PRIMER 250ml 
Ενυδατικός αφρός 

Προετοιμάζει το styling και κάθε εμφάνιση!
•  Χρησιμοποιείαι μαζί με τα ρεφλέ και τις μάσκες με 

χρώμα για: 
-  Ομοιόμορφη εισχώρηση των χρωστικών 
-  Ενυδατώνει και αναδομεί το κεράτινο περίβλημα.

•  Λειαίνει την εξωτερική στοιβάδα, δίνει σώμα στη δομή 
των μαλλιών

•  Ενυδατώνει εντατικά, εξαιρετικό για βαμμένα, 
αποχρωματισμένα και ξηρά μαλλιά.

•  Ισχυρή δράση ξεμπερδεέματος, σε φυσικά σγουρά αλλά 
ακόμη και σε φριζαρισμένα μαλλιά

•  Διευκολύνει να γλιστράει η βούρτσα στα μαλλιά πιο 
εύκολα

•  Μειώνει το χρόνο στεγνώματος
•  Εξισορροπεί την πορώτητα  των μαλλιών

TWISTED 150ml 
Κρέμα προσδιορισμού της μπούκλας

Άμεσα προσδιορίζει τις φυσικές μπούκλες και 
δημιουργεί μπούκλες κάνοντας τις ελαστικές και απαλές 
στην υφή!
•  “Self modelling” υφή που επιτρέπει άμεση 

εφαρμογή.
•  Ευελικτο styling, με φισούνα και με άλλα εργαλεία,
 ακόμη και βούρτσες ενισχύοντας τη διάρκεια του 

αποτελέσματος.
•  Επιταχύνει το styling
•  Επαναπροσδιοριζει το στυλ επιτρέποντας να 

ξαναδουλευτούν τα μαλλιά.
•  Αποτέλεσμα μνήμης: στο σπίτι δημιουργεί ξανά το 

styling.
• Δεν προκαλεί ξηρότητα και δεν αφήνει κατάλοιπα.

CREATOR 150ml 
Δημιουργικός Ορός Τζελ

Πανίσχυρα πολυμερή για τη δημιουργία κάθε 
σχήματος σε συνεργασία με οποιοδήποτε θερμό 
εργαλείο!
Φόρμουλα με εξειδικευμένα πολυμερή που 
ενεργοποιούνται σε υψηλή θερμοκρασία, ενισχύοντας 
το σχήμα ενώ προστατεύουν τα μαλλιά απο τη 
θερμότητα.
•  Δημιουργεί κυματισμούς και κίνηση με την χρήση 

βούρτσας, απλοποιώντας τη διαδικασία.
•  Δημιουργεί μπούκλες με εργαλεία όπως το 

ηλεκτρικό σίδερο ή η πρέσα.
•  Επαναπροσδιορίσιμο, το σχήμα μπορεί να αλλάξει.
•  Μεγαλύτερης διάρκειας style.

...φροντίδα στο κομμωτήριο & στο σπίτι 

WAVE SHAPING TREATMENT 2x500ml 
Καινοτόμα βιομιμητική θεραπεία που δίνει 
στα μαλλιά ένα προσωρινό σχήμα μπούκλας

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ
ΜΟΔΑ: Δημιουργήστε εφέ μόδας για όλες τις πελάτισσες που 
θέλουν προσωρινά να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
ΑΣΦΑΛΗΣ: Μπορεί να επαναληφθεί μετά από 6/8 εβδομάδες.
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Σύντομοι χρόνοι παραμονής, χωρίς φιξάρισμα.
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ: Μετά την wave treatment μπορείτε 
να εφαρμόσετε οποιαδήποτε απόχρωση της σειράς Molecolar, 
τις μάσκες με χρώμα Color Pro της PBF ή την υπηρεσία βαφής 
Absolute / Luminity μετά απο 8 ημέρες.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Απαλλαγμένη απο Θειογλυκολικό οξύ και άλατα
του Τριογλυκολικού οξέος, Άλατα και Αμμωνία.
ΥΦΗ ΑΦΡΟΥ: Διασφαλίζει την ομοιόμορφη απορρόφηση και 
τον καλύτερο έλενχο,κατά τη διάρκεια παραμονής.

SILKY 150ml 
Σπρέυ που ελέγχει το φριζάρισμα

Σύμμαχος για πιο λεία και μεταξένια μαλλιά, 
ακόμη και για τα πιο αποχρωματισμένα!
Τιθασεύει το φριζάρισμα, δίνοντας στα μαλλιά 
απαλοτητα
Προοδευτικό αποτελεσμα λείανσης, εφαρμογή με 
εφαρμογή.
• Δίνει λάμψη και έντονη απαλότητα και 

ενυδατωση,  χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.
•  Μειωνει τον χρόνο στεγνώματος και αυξάνει 

τη διάρκεια του χτενίσματος
•  Πολύτιμος βοηθός για να διατηρεί τα μαλλιά 

πειθαρχημένα ακόμη και στο σπίτι

SMOOTH TREATMENT 2x500ml
Θεραπεία κατά του φριζαρίσματος

Η δύναμη των οξέων φρούτων αντιμετωπίζει το 
φριζάρισμα και πειθαρχεί τον όγκο!
Όχι πια φριζάρισμα σε μόνο 15 λεπτα
•  Θεραπεια βασισμένη σε άλφα αμινοξέα, η οποία 

ξεβγάζεται
•  Πειθαρχεί τα μαλλιά και ελέγχει τον ανεπιθύμητο 

όγκο
•  Λειαίνει τη δομή των μαλλιών δίνοντάς τους 

απαλότητα και λάμψη
•  Ιδανικό για να αναζωογονει μαλλιά που εχουν κάνει 

υπηρεσία κερατίνης, αυξάνοντας τη διάρκεια της 
θεραπείας

•  Γρήγορη θεραπεία 15-20 λεπτών
•  Μπορεί να εφαρμοστεί την ημέρα της υπηρεσίας 

χρωματος και να επαναλαμβάνεται κάθε φορά
•  Μπορεί να προταθεί σε όλες τις πελάτισσες

...θεραπεία στο κομμωτήριο

 νέα αντίληψη στο styling



FUNDAMENTALS
• The mathematics of colors 

• The naturals 

• The best blonde foundation 

• Advanced  balayage & fashion colour  

• Scalp for color

SEASON’S MUST HAVE 
• Trendcast collection /

 Ταξίδι Νέα Υόρκη

• Razor work

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, Debbie 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. 
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!

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ PBF 2020 παρέχει μια σειρά συναντήσεων με στόχο τη βελτίωση στις δεξιότητες των κομμωτών, μειώνοντας το περιθώριο 
σφάλματος στις υπηρεσίες  χρώματος, εξερευνώντας τις τάσεις της εποχής  και την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών όψεων του προϊόντος PBF. Σε σύγκριση με 
τις προηγούμενες εκδόσεις, εμπλουτίζεται από ένα ισχυρό διεθνές όραμα. Στην τεχνική / καλλιτεχνική κατεύθυνση του Made in Italy προστίθεται μια πολύπλευρη 
ομάδα stylists από όλο τον κόσμο, που θα συμβάλουν στο να δώσουν μεγάλη διαφάνεια και ζωτικότητα στην καλλιτεχνική πορεία των συμμετεχόντων.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διατηρεί τα σεμινάρια “best seller” των προηγούμενων ετών, όπως το “Μαθηματικά του χρώματος”, που έγινε ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της εταιρικής εκπαίδευσης, αλλά τις βελτιώνει με νέα, όλο και πιο καινοτόμα περιεχόμενα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξή και 
ενίσχυση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως.
Ξεκινώντας από αυτό το έτος, νέα θέματα θα εισαχθούν στην “Ακαδημία της PBF”, νέα στυλιστικά μονοπάτια, και τεχνικά εργαστήρια που στοχεύουν στην εξειδίκευση 
των συμμετεχόντων, εξασφαλίζοντας τους μια αξιόπιστη, πρωτοποριακή και ακριβή μέθοδο που μπορούν να αναπαράγουν στο κομμωτήριο με αποτέλεσμα την 
αύξηση της επισκεψιμότητας στην επιχείρησή τους αφού εστιάζει στην αξία του κομμωτή, της τέχνης και της δημιουργίας του.

εκπαίδευση

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ 
ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ, 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΤΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ!

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ...
ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ, ΣΑΝ ΕΣΑΣ!

ON DEMAND 
• Finish work

• Treatment work 

• Color consulting skills

• Alternative hairstyles

• 6Days hair cut



fundamentals

MATHEMATICS OF COLOR                           
Εκπαιδευτές:     ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Εργαλεία:  TOYΦΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
Διάρκεια:  2 ημέρες
Τοποθεσία:  ΑΘΗΝΑ / ARTOFCOLOUR
Πότε: 26 & 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

SCALP FOR COLOR
Ισορροπημένο τριχωτό, υγιή μαλλιά, τέλειο χρώμα 
Εκπαιδευτές:  ANNA PAOLA PROFESSIONAL 
 BY FAMA 
Διάρκεια:   1 ημέρα
Τοποθεσία:   ΑΘΗΝΑ / ARTOFCOLOUR
Πότε:  17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

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 να υπάρχουν πια αμφιβολίες!
• 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! 

Οι πελάτες αναζητούν όλο και περισσότερο την «υγεία» του 
τριχωτού της κεφαλής. Ο ρόλος του κομμωτή ως συμβούλου 
ομορφιάς για τα μαλλιά γίνεται απαραίτητος σήμερα, όχι μόνο 
ως θεραπεία, αλλά και ως πρόληψη.
Γιατί το ισορροπημένο τριχωτό εγγυάται υγιή μαλλιά;
Ποιά είναι η μεγάλη κληρονομιά κάθε κομμωτή;
Γιατί μόνο εάν τα μαλλιά είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικές 
τεχνικές υπηρεσίες υψηλής επίδοσης μπορούν να επιτευχθούν. 



fundamentals
THE NATURAL COLORS 
Εκπαιδευτές:  DAVIDE TEAMI TECHNICAL DIRECTOR PBF 
 & ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Διάρκεια:  2 ημέρες
Τοποθεσία:  ΑΘΗΝΑ / ARTOFCOLOUR
Πότε: 27-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   

ADVANCED BALAYAGE & FASHION COLOUR
Εκπαιδευτές:  ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Διάρκεια:  1 ημέρα
Τοποθεσία:  ΠΑΤΡΑ / ΗΑΙRMOD 
Πότε: 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   

Αξιολογήστε κάθε φυσική απόχρωση, (ψυχρή ή ζεστή), χάρη 
σε μία εις βάθος γνώση της μεθόδου των συμπληρωματικών 
χρωμάτων, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε οποιαδήποτε 
φυσική απόχρωση. 
Μάθετε πώς να εφαρμόσετε τις πιο αξιόπιστες, πρακτικές 
και αποτελεσματικές τεχνικές, για να ικανοποιήσετε όλες τις 
πελάτισσες που επιθυμούν φυσικό αποτέλεσμα. 
Color Complementary Naturals: πειραματιστείτε με την 
καινοτόμα μέθοδο της PBF και κατανοήστε πλήρως ,τη 
σημαντική σχέση μεταξύ χρωστικών, επίπεδα χρωμάτων και 
κυρίαρχους τόνους. 
Natural Diffusion Technique: 2 πολύ εμπορικές τεχνικές 
χρώματος, που παρουσιάζονται με πολύ απλό τρόπο , ώστε να 
υλοποιηθούν σε ένα , μοναδικό βήμα! 
Grey coverage naturals: Φυσική κάλυψη των λευκών 
μαλλιών. 

Εκπαίδευση σε χρώμα που περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση
-    Πώς να δημιουργήσετε τη φωτεινότητα του balayage 
-    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.

BEST BLONDE FOUNDATION
Εκπαιδευτές:  ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Διάρκεια:  1 ημέρα
Τοποθεσία:  ΑΘΗΝΑ / ARTOFCOLOUR
Πότε: 9 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
 29 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 11 ΜΑΪΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ   

Ανακαλύψτε και αποκτήστε όλες τις θεμελιώδεις έννοιες του 
αποχρωματισμού, της διόρθωσης και της ενίσχυσης των ξανθών, 
που σας εγγυάται τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη 
του απόλυτου ξανθού. .
• Blonde Navigator: το σύστημα φωτισμού, διόρθωσης και 

βελτίωσης της ξανθιάς που προσαρμόζεται σε κάθε τύπο 
πελάτισσας και σε κάθε ανάγκη.

• Blonde Therapy: εφαρμόστε το νέο ολοκληρωμένο 
πρωτόκολλο αναδόμησης και απαλότητας, για να προστατεύετε 
και να διατηρείτε εξαιρετική τη δομή της τρίχας,  για κάθε 
ξανθιά.

• Blonde HighLights: η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική 
μέθοδος για την επίτευξη γρήγορων ανταυγειών χάρη στο νέο 
εργαλείο. 

• Blonde TONING & CONTOURING: η δημιουργία  
αποχρώσεων και το παιχνίδι του φωτός / σκιών που θα  
βελτιώσει τη  χροιά και το πρόσωπο της πελάτισσάς σας.

• Βελτιώστε την τεχνική στις αντάυγειες και στο συνολικό 
αποχρωματισμό μέσω της χρήσης ιδιαίτερων εργαλείων και 
μοντέλων εφαρμογής.

Για ιδιοκτήτες κομμωτηρίων  και έμπειρους συνεργάτες που 
μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα 
“Mathematics of Color” . 



on demand 

TREATMENT WORK
Εκπαιδευτές:  ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Διάρκεια:  1 ημέρα
Τοποθεσία:  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ή 
 ARTOFCOLOUR HEADQUARTERS
Πότε: ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  

Η ανάγκη για χαλαρότητα και ευεξία, επανέρχεται δυναμικά. 
Εκπαιδευτείτε στην άριστη αποτύπωση της ανάγκης του 
τριχωτού και του μήκους των μαλλιών, χρησιμοποιώντας την 
ειδική μικροκάμερα και διαγνώστε με τον πιο αποτελεσματικό 
και αντικειμενικό τρόπο της ανάγκες της κάθε πελάτισσάς σας. 
Η άριστη γνώση του κόσμου των προϊόντων, σε συνδυασμό 
με εξειδικευμένη πρακτική μασάζ, καθιστά τον τομέα  των 
θεραπειών  στις πιο περιζήτητες υπηρεσίες στο κομμωτήριό 
σας! 

FINISH WORK
Εκπαιδευτές:  ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Διάρκεια:  1 ημέρα
Τοποθεσία:  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ή 
 ARTOFCOLOUR HEADQUARTERS
Πότε: ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  

Παρέχει έναν ξεκάθαρο οδηγό όσον αφορά τον έλεγχο, 
τον όγκο και την ισορροπία για να αναπτύξει κάποιος τις 
δεξιότητές του στο κόσμο της υπηρεσίας του styling. Τα βασικά 
στοιχεία διερευνώνται σε βάθος από τη θεωρία των εργαλείων, 
μέχρι την απόδοση του προϊόντος. Η πρόθεση είναι να ωθήσει 
τον επαγγελματία να αξιολογήσει ένα προϊόν πέρα από την 
ετικέτα και να ανοίξει τους ορίζοντες της δημιουργικότητάς 
του. Μία εκπαίδευση βήμα προς βήμα θα βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους να τελειοποιήσουν τις τεχνικές τυλίγματος 
με μια στρογγυλή βούρτσα, δείχνοντας πώς να διατηρήσουν 
λεία τα μαλλιά. Επίσης θα αναλυθούν διαφορετικές τεχνικές,με 
έμφαση στα εργαλεία. Αρχάριοι ή εξειδικευμένοι στυλίστες 
που θέλουν να βελτιώσουν τις στιλιστικές τους ικανότητες 
φινιρίσματος .

COLOR CONSULTING SKILLS
Εκπαιδευτές:  ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Διάρκεια:  1-2 ημέρες
Τοποθεσία:  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ή 
 ARTOFCOLOUR HEADQUARTERS
Πότε: ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  

Εκπαίδευση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα 
της επικοινωνίας, στην πρόταση των υπηρεσιών χρώματος, 
βοηθώντας τον επαγγελματία να παρουσιάσει τις υπηρεσίες 
που προσφέρει στο κομμωτήριο με ένα αποτελεσματικό και 
καινοτόμο τρόπο. 
Βελτίωση της διάγνωσης και έξτρα ανάλυση του κόσμου των 
χρωμάτων, μέσα απο εφαρμογές και πρακτική εξάσκηση, 
περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος 



on demand 

6 STEP CUT
Εκπαιδευτές:  ΤΗΕ ΗUE ACADEMY 
Διάρκεια:  6 ημέρες
Τοποθεσία:  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ή 
 ΤΗΕ ΗUE ACADEMY
Πότε: ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  

1η  μέρα:  Βασικές γραμμές, ίσιο και οβάλ & styling 
2η  μέρα: V cut και μακρυές φράντζες & styling
3η  μέρα:  Bob cut & french bob 
4η  μέρα: Short bob 
5η  μέρα: Pixie και undercuts
6η  μέρα: Shag & φράντζες με ξυράφι 

*  η διάρκεια μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες 
του κάθε συμμετέχοντα. 

ALLTERNATIVE HAIRSTYLES
Εκπαιδευτές:  ARTOFCOLOUR TECHNICAL TEAM 
Διάρκεια:  1 ημέρα
Τοποθεσία:  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ή 
 ARTOFCOLOUR HEADQUARTERS
Πότε: ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  

Σύγχρονα Looks, εναλλακτικά χτενίσματα που θα 
ξεκλειδώσουν την δημιουργικότητα του κάθε κομμωτή !   
Painted bubbles  / Αfter Party  /Rocky Curls  / Messy 
Ponytail 
Η νέα γενιά, παρακολουθεί τη μόδα και την αναζητά. 
Δημιουργήστε υπέροxες εμφανίσεις, που να ξεχωρίζουν 
για τη σύγχρονη ματιά τους, χωρίς να παραπέμπουν σε 
βαρύ και υπερβολικά στυλιζαρισμένο  look. Ο  όγκος, οι 
μπούκλες, η ένταση στο χρώμα των μαλλιών αλλά και η 
εναλλακτική απόδοση των  braids, ανοίγουν τους ορίζοντες 
του δημιουργικού styling και επαναφέρουν τις  εντυπωσιακές 
εμφανίσεις!   



season’s must have 

RAZOR WORK
Εκπαιδευτές:  Joseph DiMaggio
 Styling Director Professional By Fama 
Διάρκεια:  2 ημέρες
Τοποθεσία:  ΑΘΗΝΑ / ARTOFCOLOUR
Πότε: 31 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ

Χρησιμοποιήστε το ξυράφι σωστά και δημιουργικά. Αποκτήστε
εμπιστοσύνη και ευκολία στην κοπή ξυραφιού χωρίς να
καταστραφεί η επιδερμίδα των μαλλιών.
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να νιώθουν άνετα χρησιμοποιώντας 
το ξυράφι: μακρύ φιλαρισμένο,, μακρύ τετράγωνο καρέ με 
διαβάθμιση, καρέ. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στα βασικά και 
τις τεχνικές κοπής με το ξυράφι, διασφαλίζοντας τη ποιότητα των 
μαλλιών.

1η  μέρα: 
Παρουσίαση των σύγχρονων trends.
Η τάση στο κούρεμα, επικεντρώνεται στις ανάλαφρες υφές, σε
μαλλιά που αποκτούν κίνηση και ομαλά σβησίματα, ακόμη και
αν φαίνονται αυστηρά. Εφαρμογή σε κούκλες για την καλύτερη
κατανόηση της τεχνικής.

2η μέρα: 
Πρακτική εξάσκηση, ώστε να εξοικοιωθείτε με την τεχνική και
ακόμη και όταν δεν έχετε καμία επαφή με ξυράφι, να μπορέσετε 
άμεσα να υλοποιήσετε τα trends στο κομμωτήριό σας.

* Η πρακτική εξάσκηση, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών. 
   Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε δηλώστε άμεσα το ενδιαφέρον σας. 



TREND CAST COLLECTION NEA YΟΡΚΗ 
Εκπαιδευτές:  Joseph DiMaggio
  Styling Director Professional By Fama  
Διάρκεια:  2 ημέρες
Τοποθεσία:  ΑΜΕΡΙΚΗ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΜΑΝΧΑΤΑΝ
Πότε: 6-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

Αιχμαλωτίζοντας τις τάσεις απο τις διασημότητες, απο τα διεθνή 
fashion weeks,  υιοθετώντας  τις  στις πελάτισσες του κομμωτηρίου!

2 ολοκληρωμένες τεχνικές σε χρώμα, κούρεμα και styling + 2 
παραλλαγές , για να προσφέρετε διαφορετικές προτάσεις μόδας, στις 
οποίες το χρώμα και το κούρεμα  συνδυάζουν την τελειότητα! 

Ένα ταξίδι σταθμός, σε έναν συγκλονιστικό προορισμό! 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
6 ΑΝΕΠΑΝΗΛΠΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΩΗΣ, ΣΕ ΜΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Αναχώρηση απο Αθήνα για 
Νέα Υόρκη με απευθείας πτήση. Άφιξη στη Νέα Υόρκη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο με πούλμαν. Τακτοποίση στα 
δωμάτια.
Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Ελεύθερη  ημέρα.
Κυριακή 8 Νοεμβρίου:  Εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες 
τάσεις σε κούρεμα και χρώμα, στην Trend Cast Collection, 
Professional By Fama.  Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση.
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες 
τάσεις σε κούρεμα και χρώμα, στην Trend Cast Collection, 
Professional By Fama. Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση.
Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Ξενάγηση με πούλμαν.
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Ελεύθερη ημέρα  και αναχώρηση 
αργά το βράδυ για Αθήνα.
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Επιστροφή στην Αθήνα.

Περιλαμβάνει:
• 2 ημέρες εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση, στην Trend Cast 

Collection Professional By Fama, σε κούρεμα και χρώμα
• Αεροπορικά εισιτήρια, με απευθείας πτήση (χωρίς ενδιάμεση 

στάση)
• Μεταφορά από αεροδρόμιο - ξενοδοχείο και ξενοδοχείο - 

αεροδρόμιο με πούλμαν
• 5 διανυκτερεύσεις  σε ξενοδοχείο 4*, σε δίκλινο δωμάτιο
• Πρωϊνό στο ξενοδοχείο
• Μια εκδρομή, με πούλμαν και ελληνόφωνο ξεναγό
• ΕΣΤΑ για είσοδο στις ΗΠΑ (από εσάς απαιτείται διαβατήριο που να 

είναι σε ισχύ και να μην λήγει σύντομα)

trend cast collection Νέα Υόρκη
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