
όξυκρεμ
Οξυκρέμ ή ενεργοποιητές είναι ο παράγοντας που επιτρέπει στην βαφή να
λειτουργήσει σωστά και έτσι το χρώμα να μπορεί να διεισδύσει στην τρίχα. 
Τα οξυζενέ τα βρίσκουμε σε βαθμούς των 5, 10, 20, 30 και 40. 

Τι κάνει το καθένα από αυτά;
• 5 βαθμών οξυζενέ: Για ρεφλέ μαλλιών ή για Toner σε ξανοιγμένα μαλλιά 

• 10 βαθμών οξυζενέ: Για βαφή στον ίδιο τόνο, να σκουρύνουμε ή για να 
πετύχουμε 100% κάλυψη λευκών μαλλιών.

• 20 βαθμών οξυζενέ: Για να ανοίξουμε τα μαλλιά μέχρι 2 τόνους και για 
κάλυψη 100% λευκών μαλλιών.

• 30 βαθμών οξυζενέ: Για να ανοίξουμε τα μαλλιά από 2-3 τόνους, σε 
ξανθιστικές βαφές και για την ανάμειξη με ντεκαπάζ.

• 40 βαθμών οξυζενέ: Για ξάνοιγμα μαλλιών έως 4 τόνους, σε ξανθιστικές
βαφές και για την ανάμειξη με ντεκαπάζ σε ελεύθερες τεχνικές ombre, 
balayage.
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TIPS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   MOOD 1:1
Στάνταρ Μίξη Οξυζενέ Χρόνος Παραμονής

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΑΦΗ 50ml βαφή 50ml 20° 35 min
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟ 50ml βαφή 50ml 10° 30 min

ΡΕΤΟΥΣ 50ml βαφή 50ml 20° 25 min ρίζα 10 min άκρη
+ 2 ΤΟΝΟΥΣ 50ml βαφή 50ml 20° 35 min

ΕΩΣ 3 ΤΟΝΟΥΣ 50ml βαφή 50ml 30° 35 min

ΕΩΣ 4 ΤΟΝΟΥΣ 50ml βαφή 50ml 40° 35 min

ΞΑΝΘΙΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 50ml βαφή 100ml 30° 45-50 min

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (ΟΞΥΖΕΝΕ) με εξαιρετικά σταθερή βάση κρέμας. Φέρνει 
απαλότητα στα μαλλιά ενώ παράγει εξαιρετική οξείδωση. 
Η ποιότητα των καλλυντικών του προϊόντος έχουν βελτιωθεί για να μειώσει τον κίνδυνο 
αλλεργιών στο ελάχιστο.
• ΜΙΞΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: Να χρησιμοποιείται σε μείγμα με βαφές μαλλιών ή 

ντεκαπάζ σύμφωνα με τις οδηγίες.
• ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 35 λεπτά.  Σε λευκά μαλλιά 45 λεπτά.
• ΞΑΝΘΙΣΤΙΚΑ 1: 2  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: Μέσος χρόνος παραμονής 45-50 λεπτά.

ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΜΙΞΗ
ΣΩΣΤΗ ΜΙΞΗ ΒΑΦΗΣ = Τέλειο αποτέλεσμα με σωστή κάλυψη, επιθυμητός τόνος 
χρώματος, φυσικό αποτέλεσμα, φυσική αντανάκλαση, άψογη λάμψη.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΑΙΩΣΗ = Διαφορετικό αποτέλεσμα χρώματος, λιγότερη κάλυψη, πιο 
ανοιχτός τόνος ξεθωριασμένη απόχρωση, λιγότερες αντανακλάσεις.
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΡΑΙΩΣΗ = Διαφορετικό αποτέλεσμα, πιο σκούρος τόνος χρώματος, φτωχό 
φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς λάμψη.
ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ/ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΖΟΥΡΑ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ.

• Βαφή για πρώτη φορά στον ίδιο τόνο ή πιο σκούρο 10 λεπτά στη ρίζα και 20 λεπτά 
στο υπόλοιπο μήκος. Για ανοιχτόχρωμη απόχρωση αρχίστε την εφαρμογή από τα 
μήκη και τις άκρες, με χρόνο παραμονής 15 λεπτά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε στις 
ρίζες με χρόνο παραμονής 20 λεπτά.

• Βαφή ρίζας και  ανανέωση του χρώματος, περάστε τις ρίζες των μαλλιών και 
περιμένετε 20-25 λεπτά που είναι ο χρόνος αναμονής για να δράσει η βαφή στη ρίζα 
και στα τελευταία 10 λεπτά εφαρμόστε την υπόλοιπη σε όλο το μήκος των μαλλιών.

• Αν το χρώμα στα μήκη και τις άκρες είναι αλλοιωμένο και αρκετά ανοιχτόχρωμο 
περάστε τις ρίζες, περιμένετε 20 λεπτά, περάστε στα μήκη και τις άκρες και αφήστε 
για 15 λεπτά ακόμη.

όξυκρεμ

Για κάλυψη λευκών μαλλιών δείτε τις Οδηγίες Κάλυψης Λευκών 



επιλογή σωστού χρώματος

Μπορείτε με ασφάλεια να ξανοίξετε δύο έως τρείς τόνους το φυσικό χρώμα των μαλλιών ή 
να τα σκουρύνετε. Δεν μπορείτε όμως να ξανοίξετε μαλλιά ήδη βαμμένα. 
Αυτό που έχει σημασία για το σωστό τελικό αποτέλεσμα είναι να μπορείτε να γνωρίζετε με 
ακρίβεια το φυσικό χρώμα των μαλλιών που θα βάψετε. 

Φυσικό χρώμα μαλλιών

Ανάλογα το φυσικό σας χρώμα και χρησιμοποιώντας το ανάλογο οξυκρέμ, έχετε την 
δυνατότητα να ανοίξετε το χρώμα σας έως 3 τόνους.
π.χ. Εάν το φυσικό σας χρώμα είναι στο 5, τότε με 20 βαθμών οξυκρέμ μπορείτε να έχετε 
απόχρωση έως 2 τόνους πιο ανοιχτή στο 7. Με οξυκρέμ 30 βαθμών μπορείτε να έχετε 
απόχρωση έως 3 τόνους πιο ανοιχτή στο 8.  
Για να ξανοίξετε περισσότερο τα μαλλιά από 3 τόνους, τότε θα πρέπει να προηγηθεί 
αποχρωματισμός μαλλιών. 

Το ιδανικό για την επιλογή του χρώματος είναι να διαλέξετε μια απόχρωση που να ταιριάζει 
με το χρώμα του δέρματος. 
- Σε πολύ ανοιχτό χρώμα δέρματος, επιλέξτε σοκολατί, μελί, χρυσό ντορέ, χάλκινο ή ξανθό.
- Σε ανοιχτό καφέ χρώμα δέρματος, επιλέξτε καστανούς τόνους ή ξανθά μεσαία καραμελί.
- Σε σκούρο καφέ χρώμα δέρματος, μαύρο, καστανό σκούρο ή καστανοκόκκινο θα είναι η 
τέλεια επιλογή.



color assist
Βοηθητικό πρόσθετο βαφής μαλλιών, με φυσικά έλαια και αντίσταμινικές
ιδιότητες, για προστασία του δέρματος από ερεθισμούς. Αυξάνει την λάμψη 
και την διάρκεια του χρώματος των μαλλιών. 

2 μέθοδοι χρήσης

Προσθετικό στην βαφή
• Προσθέστε 7γρ Color Assist σε κάθε 80γρ του συνόλου στο 

μίγμα βαφής.

Προστασία δέρματος
• Απλώστε στο μέτωπο, κροτάφους και αυτιά, με τα δάχτυλα 
• ή με μπατονέτα για να αποφύγετε σκιές από την βαφή στο 

δέρμα.

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Cranberry | Αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδες ιδιότητες
• Ricin oil | Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ λιπιδίων στο τριχωτό της κεφαλής

• Προϊόν πολλαπλών χρήσεων 

• Βελτιώνει το καλλυντικό αποτέλεσμα

• Αποτρέπει τη χρώση του δέρματος 

• Αντιφλεγμονώδες 

USP’S

• Προσθέστε 7γρ στα 80γρ μίξης βαφής (βαφή με οξυκρέμ), σε 100ml μίγματος 9-10γρ, 
σε 120γρ μίγματος 11-12γρ.

• Ιδανικό για να αποφύγετε τους λεκέδες από την βαφή στο δέρμα, με τα δάχτυλα 
σας απλώσετε μικρή ποσότητα προϊόντος στο στεφάνι και τους κροτάφους της 
πελάτισσας σας.

• Συσκευασία των 400ml για 57 εφαρμογές.
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