
Έως 40% λευκά μαλλιά

Το επιθυμητό χρώμα 

κανόνες κάλυψης λευκών

Ο ακριβής υπολογισμός του ποσοστού των λευκών μαλλιών είναι το κλειδί της επιτυχίας 
για την καλύτερη κάλυψη τους. 

Απαραίτητη η γνωμάτευση της κατάστασης και του ποσοστού των λευκών μαλλιών.

• Όταν έχουμε μικρότερο ποσοστό του 40% λευκών δεν χρησιμοποιούμε βάση, 
μπορούμε να εφαρμόσουμε την επιθυμητή απόχρωση, με χρόνο παραμονής έως 35 
λεπτά.

• Όταν τα ποσοστά λευκών είναι μεταξύ  45% – 75%, προσθέτουμε 25% βάση 
(παράδειγμα: 25ml 6 + 75ml 6.4 + 20vol ή 10vol). Χρόνος παραμονής 20-35 λεπτά.

• Όταν τα ποσοστά λευκών είναι μεταξύ  75% - 100%, προσθέτουμε 50% βάση 
(παράδειγμα: 50ml 6 + 50ml 6.4 + 20vol  ή 30vol). Χρόνος παραμονής 35 λεπτά.

• Σε περιπτώσεις πολύ δύσκολων μαλλιών που θέλουμε να σκουραίνουμε ή που θέλουμε 
καλύτερη κάλυψη των λευκών χρησιμοποιούμε οξυκρέμ 10vol, με χρόνο παραμονής 20 
έως 25 λεπτά.

• Όλα τα χρώματα μόδας μπορούν να γίνουν ανάμιξη μεταξύ τους. 
• 100% κάλυψη λευκών μαλλιών, πάντα σε συνδυασμό με βάση βαφής, σε μαλλιά με 

ποσοστό από 50% λευκά και άνω.
• Έξτρα δυνατά φυσικά χρώματα .00 - με πολύ ισχυρά χρωμομόρια και  χαρίζει την 

πιο ιδανική 100% κάλυψη λευκών ακόμη και στα πιο δύσκολα μαλλιά.

Από 50-70% λευκά μαλλιά
¾ Χρώμα μόδας
¼ Βάση φυσικό χρώμα

Από 70-100% λευκά μαλλιά
½ Χρώμα μόδας
½ Βάση φυσικό χρώμα



φυσικές αποχρώσεις 

1:1   Π.Χ: 50g ΒΑΦΗ + 50g ΟΞΥΚΡΕΜ

10 vol | έως 20 λεπτά

20-30 vol | έως 35 λεπτά

ΑΝΑΜΙΞΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μόνιμη βαφή χωρίς κυρίαρχο χαρακτήρα

10 vol | Σε ίδιο τόνο ή πιο σκούρο

20 vol | 1-2 τόνους άνοιγμα ή κάλυψη λευκών

30 vol | 2-3 τόνους πιο ανοιχτό χρώμα

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s
• 100% κάλυψη λευκών μαλλιών
• Μεγάλη διάρκεια
• Ανάμιξη με χρώματα μόδας

Οι χρόνοι αφορούν βαφή ρίζας με τα τελευταία 
10 λεπτά πέρασμα σε όλο το μήκος.



έντονες φυσικές αποχρώσεις 

1:1 Π.Χ: 50g ΒΑΦΗ + 50g ΟΞΥΚΡΕΜ

Έως 35-45 λεπτά

Για πολύ δύσκολα μαλλιά 45 λεπτά

ΑΝΑΜΙΞΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ιδανικές βαφές για δύσκολα υαλώδη ή 
λευκά μαλλιά

10 vol | Κάλυψη 1 τόνο πιο σκούρο

20 vol | Κάλυψη 1-2 τόνους άνοιγμα ή κάλυψη λευκών

30 vol | Κάλυψη 2-3 τόνους πιο ανοιχτό χρώμα

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s
• 100% κάλυψη σε δύσκολα λευκά μαλλιά λόγο 

διπλών χρώμο μορίων
• Τέλειο για 70-100% λευκά μαλλιά
• Ανάμιξη με χρώματα μόδας

Οι χρόνοι αφορούν βαφή ρίζας με τα τελευταία 
10 λεπτά πέρασμα σε όλο το μήκος.



1:1 Π.Χ: 50g ΒΑΦΗ + 50g ΟΞΥΚΡΕΜ

10 vol | έως 20 λεπτά

20-30 vol | έως 35 λεπτά

ΑΝΑΜΙΞΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΝΑΜΟΝΗΣ

USP’s

χρώματα μόδας
Μόνιμες βαφές με χρωματικό χαρακτήρα

• Όλα τα χρώματα μόδας μπορούν να γίνουν ανάμιξη μεταξύ τους
• 100% κάλυψη λευκών σε συνδυασμό με βάση βαφής

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ
10 vol | Στον ίδιο τόνο ή πιο σκούρο

20 vol | 1-2 τόνος άνοιγμα & κάλυψη λευκών

30 vol | 2-3 τόνους πιο ανοιχτό χρώμα

Οι χρόνοι αφορούν βαφή ρίζας με τα τελευταία 
10 λεπτά πέρασμα σε όλο το μήκος.
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