
0.0 λευκός ενισχυτής

• Ανθεκτικά γκρίζα μαλλιά

• Ενισχυτής ανύψωσης τόνου

• Αφαίρεση βαφής

• Διαλυτικό σκίασης απόχρωσης 

• Προϊόν πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να επεκτείνει το 
χρωματολόγιο.

• Έχει την ίδια βασική φόρμουλα με τα υπέρ ξανθιστικά
χρώματα.

• Αυξάνει τη δύναμη φωτισμού κάθε απόχρωσης έως 1 τόνο.

0.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

USP’s

Είναι ένα μοναδικό προϊόν πολλαπλών χρήσεων σχεδιασμένο, για να ενισχύσει τον τόνο 
και να δώσει ανοιχτότερη απόχρωση στο χρώμα. 

Λευκό ενισχυτικό, προϊόν πολλαπλών χρήσεων 
χωρίς χρωματικό χαρακτήρα

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΦΗΣ

• Χρησιμοποιήστε το ως ήπιο εργαλείο διόρθωσης του χρώματος.

• Αφαιρεί 1 με 2 επίπεδα τόνου του χρώματος.

ΧΡΗΣΗ | Χρησιμοποιείστε το μόνο του μίξη 1:2

Π.Χ.: 0.0 (50g) + 100g MOOD οξυκρέμ 40 Vol ή 30 Vol

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
30 vol | έως 35 λεπτά       
40 vol | έως 50 λεπτά

• Αφαιρέστε παλιό χρώμα από τα μαλλιά ή χρώμα που δεν σας αρέσει, αφαιρεί 1 με 2 
τόνους ανάλογα το οξυκρέμ και τον χρόνο που θα το αφήσετε. Μίξη 1:2 50γρ 0.0  και 
100γρ οξυκρέμ 40 βαθμών με χρόνο παραμονής έως 50 λεπτά.

• Μόνο του ξανοίγει το χρωματισμό των φυσικών μαλλιών, προσφέρει καλό άνοιγμα 
με αποτελέσματα 3-4 τόνους με οξυκρέμ 30vol ή 40 vol, αναλογία 1:2. 



Δημιουργήστε νέες αποχρώσεις αναμειγνύοντας 0,0 για να αραιώσετε τον χρωματικό 
χαρακτήρα.

ΧΡΗΣΗ | Προσθέστε έως 50% 0.0 σε χρώματα μόδας μίξη 1:1

Π.Χ.: 7.57 (20g) + 0.0 (20g) + 40g MOOD οξυκρέμ 20 Vol 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

5-10 vol | έως 20 λεπτά        20-30 vol | έως 35 λεπτά

ΝΕΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗ!

• Σε κόκκινες αποχρώσεις προσθέτοντας 10% με 20% 0/0, αυξάνει την λάμψη, κλειδώνει το 
χρώμα, κάνοντας τα και πιο ανθεκτικά στο ξεθώριασμα με τα λουσίματα.

• Μετά την βαφή το 0/0 με οξυκρέμ 10vol, αναλογία 1:1, για 3-5 λεπτά, χαρίζει έξτρα 
γυαλάδα στο μαλλί.

• Προσθέτοντας στο μείγμα με το βασικό χρώμα (10% με 20% από το 0/0, οξυκρέμ 10vol 
αναλογία 1:1), βοηθάει στην ισορροπία του χρώματος και στις τυχόν διχρωμίες και 
επίσης διευκολύνει στην κάλυψη λευκών.

• Σε οποιοδήποτε μίγμα βαφής (10% με 20% από το 0/0, αναλογία οξυκρέμ 1:1), χαρίζει πιο 
ανοιχτή και ζωντανή απόχρωση μέχρι και +1 τόνο.

ΔΥΣΚΟΛΑ ΛΕΥΚΑ ΜΑΛΛΙΑ
• Αυξήστε την αλκαλικότητα.

• Βελτιστοποιήστε τη διείσδυση της χρωστικής

• Χρήση σε 70-100% λευκά μαλλιά!

ΧΡΗΣΗ | Προσθέστε 10% 0.0 μίξη 1:1

Π.Χ: 5.0 (25g) + 5.3 (25g) + 0.0 (5g) + 55g MOOD Activator 20 Vol 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΝΟΥ

• Αυξήστε την αλκαλικότητα. 

• Βελτιστοποιήστε τη διείσδυση της χρωστικής

ΧΡΗΣΗ | Προσθέστε 50% 0.0

Π.Χ.: 12.11 (20g) + 0.0 (20g) + 80g MOOD οξυκρέμ 40 Vol 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

• 11 Σειρά βαφών | 30 or 40 Volume | 45 λεπτά

• 12 Σειρά βαφών | 30 or 40 Volume | 50 λεπτά
• Σε υπέρ ξανθιστικές αποχρώσεις προσθέτοντας έως 50% από το 0/0 (25γρ βαφή + 

25γρ 0/0, αναλογία 1:2)  με 40 volume οξυκρέμ ανεβάζετε +1 τόνο την δύναμη του 
ξανοίγματος των μαλλιών.

• Σε πολύ δύσκολα γκρίζα μαλλιά, ενισχύει την κάλυψη των λευκών μαλλιών και 
εξαφανίζει τις σκιές. 
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