
TEXTURE 

Τα πξντόληα ISO texture ήηαλ πάληα πξώηα αθνύ πξνζθέξνπλ 
ηελ ηέιεηα ιύζε ηνπ επαγγεικαηία γηα καιιηά  
κε κπνύθιεο ή ζηελ ηζησηηθή ησλ καιιηώλ. 



Bounce-Back Technology 
Η ζεξαπεπηηθή αγσγή Bouncy ραξαθηεξίδεη ηελ απνθιεηζηηθή Bounce-Back ηερλνινγία ISO. Καιύ-
πηνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο θαηαζθεπαζκέλεο ή θαη θπζηθά ζγνπξήο ηξίραο, απηό ην ιε-
πηά επεμεξγαζκέλν κίγκα ησλ ειαζηηθώλ πξσηετλώλ θαη ησλ πνιπκεξώλ ζσκάησλ ζπξξηθλώλεηαη 
δεδνκέλνπ όηη ε ηξίρα μεξαίλεη γηα λα βνεζήζεη λα θαζνξίζεη θαη λα ρσξίζεη ηηο κπνύθιεο, κε πιήξε 
έιεγρν anti-frizz θαη λα δεκηνπξγήζεη κπνύθιεο ειαζηηθέο, κε ζώκα ρσξίο λα εμαζζελίδεη  ην ρξώκα 
ησλ καιιηώλ. 
 
Solar-Seal 3 
ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο Color Preserve είλαη ην Solar-Seal 3, έλα κνλαδηθό πνιπκεξέο 
ζώκα πνπ πξνζηαηεύεη ην ρξώκα ησλ καιιηώλ από ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην.  
Η γξακκή πεξηέρεη sunscreens πνπ απνξξνθνύλ ηηο επηβιαβείο αθηίλεο UVA θαη UVB πνπ κπνξνύλ 
λα εμαζζελίζνπλ θαη λα βιάςνπλ ηελ ηξίρα. Δπηπιένλ, ηα πξντόληα πξνζνρήο πεξηέρνπλ ηηο βηηακί-
λεο E θαη C, δύν ηζρπξά αληηνμεηδσηηθά πνπ πξνζηαηεύνπλ ην ρξώκα από ηε δεκία από ηελ αηκν-
ζθαηξηθή ξύπαλζε. Τειηθά, νη ζηιηθόλεο ζθξαγίδνπλ ηελ επηδεξκίδα ηεο ηξίραο, γηα λα βνεζήζνπλ 
πεξαηηέξσ ζηελ πξνζηαζία ησλ καιιηώλ. 
 
ISOamine & Guar Gum 
Η ζεηξά TAMER Δμεκέξσζεο είλαη κηα ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γόκκα ISOamine θαη 
Guar γηα λα πεξηβάιεη ηνλ άμνλα ηξίραο θαη λα ιεηάλεη, λα εξεκήζεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηε ρνλδξν-
εηδή, ζγνπξή θαη θξηδαξηζκέλε ηξίρα. Η γόκκα Guar ξπζκίδεη, ιεηαίλεη θαη ειέγρεη ην θξηδάξηζκα, ελώ 
ην απνθιεηζηηθό ISOamine  καιαθώλεη ήπηα ηνπο δεζκνύο ηξίραο, γηα λα θάλεη ην θηέληζκα εύθνιν θαη 
ηελ ιείαλζε ησλ καιιηώλ πξαγκαηηθόηεηα. 

 

 
Tri-Active Technology, είλαη ν αθξνγωληαίνο ιίζνο νιόθιεξεο ηεο γξακκήο  ISO, είλαη ζεηηθό 
απόδεημεο όηη ηα αληίζεηα πξαγκαηηθά έιθνληαη. 
Λόγω ηεο ζεηηθήο θόξηηζεο ε Tri-Active ηερλνινγία επηηξέπεη λα δηαπεξάζεη βαζύηεξν ζηνλ 
αξλεηηθά θνξηηζκέλν άμνλα ηξίραο, όπνπ ην πινύζην κίγκα από βηηακίλεο A & E, Σόγηα θαη νη 
πξωηεΐλεο ζηηαξηνύ επηηίζεληαη ζηα θαηεζηξακκέλα ζεκεία ηνπ θινηνύ θαη ηεο επηδεξκίδαο 
ηωλ καιιηώλ. 
Με απνηέιεζκα, νη εζωηεξηθέο θαη εμωηεξηθέο δνκέο ηνπ άμνλα ηεο ηξίραο, λα επηζθεπάδνληαη 
θαη εληζρύνληαη, αθήλνληαο ηελ ηξίρα νκαιόηεξε, πγηέζηεξε, ειαζηηθή θαη πξνζηαηεπκέλε 
από πεξαηηέξω κειινληηθή δεκία. 
Οη θόξκνπιεο ISO ραξαθηεξίδνπλ επίζεο έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα παξάδνζεο πγξα-
ζίαο πνπ θαηαζέηεη ηηο αθξηβείο δόζεηο ηεο πδάηωζεο κόλν όπνπ θαη πόηε απαηηνύληαη θάζε 
θνξά, γηα ηελ ηέιεηα ηζνξξνπεκέλε ηξίρα. 



= + + 

Option 1 
  - Γηα θαλνληθά καιιηά ή καιιηά κε πξνεγνύκελε πεξκαλάλη 
  - pH 8.20 – 8.40 
. 
Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο 
- Χωξίο ηεζη κπνύθιαο 
- 20 ιεπηά = Σηακάηεκα δξάζεο 
Μελ βγάιεηε ηελ θνπθνύια πξηλ ηελ ζπκπιήξωζε ηωλ 20 ιεπηώλ  

          Λάδη          + Ελεξγνπνηεηήο   +   Σηαζεξνπνηεηήο  
 Πξνδηαβξνρήο     πεξκαλαλη 118ml   Φημάξηζκα 110ml 

Option 2 
  - Γηα θάζε ηύπν βακκέλωλ καιιηώλ 
  - pH 8.20 – 8.40 
 
Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο 
Οη ρξόλνη παξακνλήο πνηθίιινπλ:  
Σε καιιηά πνξώδε, ληεθαπαξηζκέλα, ή κε αληαύγεηεο ην ηεζη κπνύθιαο πξέπεη λα 
γίλεηαη θάζε 2-3 ιεπηά. 
- Πρώτο τεστ μπούκλας στα 2 ιεπηά 
- Σσνετώς τεστ μπούκλας κάθε 2-3 ιεπηά κέρξη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. - Μέγη-
ζηνο ρξόλνο παξακνλήο = 20 ιεπηά 

= + + 
          Λάδη          + Ελεξγνπνηεηήο   +   Σηαζεξνπνηεηήο  
 Πξνδηαβξνρήο     πεξκαλαλη 118ml   Φημάξηζκα 110ml 



Option 3 
  - Γηα ζθηρηή κπνύθια ζε θαλνληθά,  
    ή βακκέλα (κε νμπδελέ  20 βαζκώλ θαη άλω) καιιηά. 
  - pH 8.30 – 8.60 
Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο 
Καλνληθά, δπλαηά κε πξνεγνύκελε πεξκαλάλη καιιηά 
= Χωξίο ηεζη κπνύθιαο = 20 ιεπηά = Σηακάηεκα δξάζεο 
Βακκέλα καθξηά καιιηά ζε θαιή θαηάζηαζε = max 20 ιεπηά 
- Πρώτο τεστ μπούκλας στα 2 ιεπηά 
- Σσνετώς τεστ μπούκλας κάθε 2-3 ιεπηά κέρξη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

= + + 
          Λάδη          + Ελεξγνπνηεηήο   +   Σηαζεξνπνηεηήο  
 Πξνδηαβξνρήο     πεξκαλαλη 118ml   Φημάξηζκα 110ml 

= + + 
          Λάδη          + Ελεξγνπνηεηήο   +   Σηαζεξνπνηεηήο  
 Πξνδηαβξνρήο     πεξκαλαλη 118ml   Φημάξηζκα 110ml 

EXO 
  - Γηα όκνξθεο ελεξγέο κπνύθιεο ζε καθξηά, δπλαηά βακκέλα 
   (κε νμπδελέ  20 βαζκώλ θαη άλσ) καιιηά. 
  - pH 8.50 – 8.80 
Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη κπνύθιαο 
Καλνληθά καθξηά & δπλαηά καιιηά = Χσξίο ηεζη κπνύθιαο  
= 20 ιεπηά = Σηακάηεκα δξάζεο 
Βακκέλα καθξηά καιιηά ζε θαιή θαηάζηαζε = Όρη πεξηζζόηεξν από 10 ιεπηά 
- Πρώτο τεστ μπούκλας στα 2 ιεπηά 
- Σσνετώς τεστ μπούκλας κάθε 2-3 ιεπηά κέρξη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 



Main tamer 
Maintamer κηα κόληκε ηζηωηηθή καιιηώλ κε ηερλνινγία Thio-free 2-βεκάηωλ κε   
ISOamine πνπ ραξίδεη ζίγνπξν απνηέιεζκα γηα καιιηά ιεία, καιαθά θαη γπαιηζηεξά.  
Ιδαληθό λα ηζηώλεη ζθιεξά αηίζαζα καιιηά, λα ηηζαζεύζεη ζγνπξά, άλαξρα  
θαη θξηδαξηζκέλα καιιηά.   
pH 8.0 – 8.4 
 
Χξόλνο παξακνλήο θαη ηεζη ιείαλζεο 
 Φπζηθά ζγνπξά καιιηά: 
Τεζη ιείαλζεο,  
ζπξώμηε κία ηνύθα καιιηώλ πξνο ηελ ξίδα,  
αλ ε ηνύθα θξαηήζεη ην ζρήκα ‘S’ ρηελίζηε  
θαη αθήζηε γηα άιια 5 ιεπηά, ειέγμηε μαλά.     
Μελ αθήλεηε πάλω από 30 ιεπηά. 
 Βακκέλα ή καιιηά κε αληαύγεηεο: 
 Τεζη ιείαλζεο ζε 10 ιεπηά  
θαη κεηά θάζε 5 ιεπηά. 
Μελ αθήλεηε πάλω από 20 ιεπηά. 
 Μαιιηά κε πεξκαλάλη: 
- Τεστ λείανσης κάθε 5 ιεπηά 
Δηάξθεηα από 5 – 25 ιεπηά αλάινγα  
ηνλ ηύπν ηωλ καιιηώλ. 

•ISO FRESH PERM 
•Λνζηόλ γηα κεηά ηελ πεξκαλάλη αθήλεη ηα 
καιιηά θξέζθα & θαζαξά ζπκπιεξώλνληαο 
ηελ ππεξεζία κε πεξκαλάλη ISO. 
•Μεηά ηελ πεξκαλάλη  & αθνύ μεβγάιεηε πν-
ιύ θαιά ην θημάξηζκα δηαβξέμεηε ηα καιιηά  
κε ISO fresh .  
Αθήζηε γηα 3 ιεπηά θαη μεβγάιεηε ηα καιιηά.   

 
 
 
•ISO Pre-wrap:  
  - Ιζνξξνπηζηήο απνξξνθεηηθόηεηαο ησλ 
καιιηώλ πνπ ζηγνπξεύεη ην απνηέιεζκα ISO 
Texture.Ψεθάζηε νκνηόκνξθα ζηα καιιηά, 
ρηελίζηε θαη ηπιίμηε κε ηα κπηθνπηί.  
Γελ μεβγάδεηε. 
Σε πεξίπησζε κέςξη λα ηειεηώζεηε ην ηύιηγκα 
ζηεγλώζνπλ ηα καιιηά ςεθάζηε μαλά εθεί πνπ 
ρξεηάδεηε. 
250 ml pre-wrap κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
κε  Option 1, 2, 3 θαη EXO αιιά θαη κε ηελ 
ηζησηηθή Maintamer 


