
• Ποιοτική συσκευασία και επιλεγμένες πρώτες ύλες.

• Πιστοποιημένο με ISO κατασκευής και ποιότητας.

• Vegan δεν περιέχουν Parabens, Sodium chloride, Sles, Sls και Silicons.

• Δερματολογικά ελεγμένα.

HAIRCARE

TECHNICAL
HAIRSTYLING

H Mood είναι μία κορυφαία εταιρία, 
προσφέροντας νέες σειρές με πολλές 
δυνατότητες χρήσης και ένα ευρύ 
φάσμα προϊόντων που ανταποκρίνεται 
σε όλους τους κομμωτές.



PROFESSIONAL MOOD 3D HAIR COLOR 100ml

• Η βαφή μαλλιών της MOOD είναι μία πλήρη 
σειρά, με πλούσια ζωντανά χρώματα μόδας,
αλλά και υψηλού ανοίγματος  ξανθιστικές
βαφές highlift Blondes.

• Όλα τα χρώματα είναι αναμίξιμα και σας δίνουν 
ατελείωτες χρωματικές δυνατότητες.

ΒΑΦΗ MOOD ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ
Οι επαγγελματικές βαφές μαλλιών της Mood είναι 
σχεδιασμένες για να συμπληρώνουν η μία την άλλη. 
Δημιουργούν μοναδικές αποχρώσεις για κάθε τύπο 
μαλλιών με πλήρη κάλυψη των λευκών μαλλιών. 

Βαφές μαλλιών MOOD με κορυφαία ποιότητα πρώτων υλών: 
Καθαρές χρωστικές ουσίες μικρομορίων χρώματος, για να δώσουν στην τρίχα πολύ 
έντονες και φωτεινές αντανακλάσεις. 
Με το χαμηλότερο ποσοστό της αμμωνίας και εμπλουτισμένη με πλούσια φυσικά 
εκχυλίσματα:
• Εκχυλίσματα Granberry, που περιέχει πλούσια φυσική βιταμίνη C και τανίνες, δρα ως 

αντιοξειδωτικό και παρατείνει τη μακροζωία του χρώματος.
• Εκχυλίσματα Quinoa,  για την προστασία και την αναδόμηση αλλά και υπέροχη 

λάμψη των μαλλιών. 
Αυτά τα δύο φυσικά εκχυλίσματα αλληλοεπιδρούν με άλλα ειδικά συστατικά που 
επιτρέπουν την καλύτερη εισχώρηση του χρώματος στην τρίχα, δημιουργώντας ένα 
πλούσιο και έντονο αποτέλεσμα με υπέροχες βαθιές αντανακλάσεις 3D του χρώματος.



PROFESSIONAL MOOD 3D HAIR COLOR 100ml

Η ΒΑΦΗ MOOD έχει  την χαμηλότερη αναλογία αμμωνίας και μεγάλο ποσοστό της βαφής 
περιέχει εκχυλίσματα βοτάνων και μεταξιού, τα οποία προστατεύουν την τρίχα και το 
δέρμα.  Αν και η βαφή Mood είναι δερματολογικά ελεγμένη και χωρίς Parabens,
συστήνουμε να γίνει το τεστ αλλεργίας, ειδικά σε άτομα που κάνουν πρώτη φορά βαφή 
μαλλιών.  
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει  αλλεργικές αντιδράσεις σε πολύ ευαίσθητα άτομα.  
Πρόσφατο τατουάζ μόνιμο,  προηγούμενη βαφή με χένα ή φυτική βαφή ή οποιαδήποτε 
φαρμακευτική  αγωγή, μπορεί  να προκαλέσει  κνησμό ή ερεθισμό στο δέρμα. Μην 
εφαρμόστε τις βαφές σε κεφάλι που είναι ερεθισμένο ή με κάποιο  παθολογικό  
πρόβλημα. Εάν έχετε εμφανίσει στο παρελθόν αλλεργική αντίδραση σε βαφή μαλλιών, 
δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε βαφή.
Όλες οι βαφές μαλλιών ακόμη και οι 100% φυτικές προτείνουν το τεστ αλλεργίας στην 
πρώτη εφαρμογή της βαφής.

ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Βάλτε σε μια μπατονέτα ελάχιστη ποσότητα βαφής, 
εφαρμόστε πίσω  από το αυτί και αφήστε τη για 48 
ώρες. Αν δεν υπάρχουν σημάδια αντίδρασης, όπως 
φαγούρα, κάψιμο ή ερυθρότητα στο σημείο της 
δοκιμής, η βαφή μπορεί να εφαρμοστεί στα 
μαλλιά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν πρέπει να 
προχωρήσετε στην εφαρμογή της βαφής. Αυτά τα 
αλλεργικά τεστ έχουν σκοπό να αποκαλύψουν 
τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις του ατόμου στις 
ουσίες της βαφής.



PROFESSIONAL MOOD 3D HAIR COLOR 100ml

• Καλλυντική τεχνολογία 3D κατά του 
ξεθωριάσματος

• Άριστη κάλυψη 
• Απίστευτη λάμψη με εξαιρετικά μακράς 

διαρκείας χρώμα 
• Δερματολογικά ελεγμένη, χωρίς PARABENS, 

SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS, SILICON
• Πλούσια χρωστική ουσία με μικρομόρια.
• Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία
• Πλούσια έλαια και φυσικά εκχυλίσματα 

Cranberry και Quinoa
• Νέα τεχνολογία κατά του ξεθωριάσματος του 

χρώματος
• Τέλεια αντιστοίχηση στις αποχρώσεις
• Βαθιά διείσδυση και συνολική κάλυψη σε λευκά 

μαλλιά
• Ενυδάτωση και προστασία σε μαλλιά και δέρμα
• Πολύ λαμπερό, φωτεινό, ζωντανό χρώμα με 3D 

αντανάκλαση
• Αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια
• Πολύ-εφαρμογή σωληνάριο των 100 ml.

Χωρίς Paraben
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ
Πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 30-40 λεπτά 

• ΞΑΝΘΙΣΤΙΚΑ 1:2  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ  45-50 λεπτά



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.



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



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
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