
creators corrector διορθωτές

Ένταση | έως ¼ στην συνολική μίξη.
ΜΙΞΗ

Μια προσθήκη για ένταση ή εξουδετέρωση απόχρωσης

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ
Το οξυκρέμ υπολογίζεται για το συνολικό μείγμα 
Παράδειγμα:
25g 5.0 + 25g 5.55 + 5g Rosso διορθωτή με 55g 10 Vol οξυκρέμ

Χωρίς έξτρα χρόνο

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Απεριόριστες δυνατότητες αποχρώσεων.

USP’s

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 

ΜΠΛΕ: ενισχύει τις σαντρέ αποχρώσεις, μειώνει το πορτοκαλί χρώμα. 

ΚΟΚΚΙΝΟ: ενισχύει τις κόκκινες αποχρώσεις, μειώνει το πράσινο χρώμα. 

ΒΙΟΛΕ: ενισχύει τις μαόνι  αποχρώσεις, μειώνει το κίτρινο χρώμα. 

ΠΡΑΣΙΝΟ: μειώνει το κίτρινο ανεπιθύμητο χρώμα. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: ενισχύει τις χάλκινες αποχρώσεις.

• Διορθωτές: χρησιμοποιούνται για να αποβάλουν μια ανεπιθύμητη απόχρωση στο χρώμα 
των μαλλιών (προσθέτουμε το ποσοστό στο τελικό μίγμα βαφής).

• Ενισχυτικά: ενεργούν με την οξείδωση, αναμειγνύονται με τo χρώμα ανάλογα έως και 
25%,  για να ενισχύσουν ή να ισορροπήσουν τις αποχρώσεις του χρώματος.

• Χρώμα: μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους, αναλογία 1:1 με οξυκρέμ 10vol, μόνο 
σε τόνο ανοιχτότερο για να δώσουν ειδικά εφέ με έντονο χρώμα. 

Όσο πιο φωτεινό το χρώμα των μαλλιών τόσο πιο έντονος ο χρωματισμός στο τελικό 
αποτέλεσμα.



ΞΑΝΟΙΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ
Τα μαλλιά από τη φύση τους έχουν χρώμα, που οφείλεται σε ειδικές 
χρωστικές ουσίες στην ίνα τρίχας που ονομάζεται μελανίνη. 
Κατά την διαδικασία ξανοίγματος η καφέ βάση θα εξαφανιστεί γρήγορα. 
Αυτό θα αποκαλύψει ένα ζεστό κόκκινο χρώμα, το οποίο στη συνέχεια 
φωτίζει με πορτοκαλί και τελικά σε κίτρινο. 
Τα χρωστικά μόρια που έχουμε στο ξάνοιγμα του χρώματος, αναφέρονται 
ως χαμηλοί χρωματικοί τόνοι. 

Επίπεδο χαμηλού τόνου / Εξουδετέρωση τόνου
10 Very pale Yellow Violet
9 Pale Yellow Violet
8 Yellow Violet
7 Orange Yellow Blue/Violet
6 Orange Blue
5 Red/Orange Green/Blue
4 Red Green

color characters



χρωματικός τροχός
• Κάθε εταιρία έχει τον δικό της τρόπο, τα δικά της κλειδιά στον κύκλο 

χρωμάτων. 
Ενώ τα φυσικά χρώματα κωδικοποιούνται με παρόμοιο τρόπο οι αποχρώσεις και 
οι τόνοι
μπορεί να διαφέρουν από την μία εταιρία στην άλλη.
• Στις βαφές Mood το πρώτο ψηφίο αναφέρετε στην βάση του φυσικού 

χρώματος των μαλλιού
Βασικό 1:   Μαύρο
Βασικό 3:   Καστανό Πολύ  Σκούρο
Βασικό 4:   Καστανό Σκούρο
Βασικό 5:   Καστανό
Βασικό 6:   Καστανό Ανοιχτό
Βασικό 7:   Ξανθό Σκούρο
Βασικό 8:   Μεσαίο Ξανθό
Βασικό 9:    Ξανθό
Βασικό 10:  Ξανθό Ανοιχτό

• Οι ξανθιστικές Αποχρώσεις αναφέρονται με τα νούμερα 12.

• Τονικό δεύτερο νούμερο τόνος όνομα
0 Φυσικό / 1 Σαντρέ / 2 Μπεζ / 3 Χρυσό / 4 Χάλκινο / 5 Κόκκινο / 6 Μαόνι / 7 
Βιολετί /
8 Καστανό / 9 Λαδί
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