
YOUR PROFESSIONAL
COLOR EXPERIENCE



• 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.



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.

Plant Glycerine

Ενυδατικό για 

Μαλλιά & δέρμα

Με φυσικό 

άρωμα.

Paraben free

Κατασκευασμένο

Για βαφές

MOOD

Aloe Vera

Καλλυντική 

Καταπραϋντική

δράση



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.



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



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



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.



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



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.



φυσικά σαντρέ & σαντρέ σταχτύ

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 | Στον ίδιο τόνο ή πιο σκούρο

20 vol | 1-2 τόνους άνοιγμα

30 vol | 2-3 τόνους πιο ανοιχτό χρώμα

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s
• 100% κάλυψη λευκών μαλλιών σε συνδυασμό με 

βάση βαφής
• Μεγάλη διάρκεια
• Ανάμιξη με χρώματα μόδας

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



γκρι ψυχρές 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 | Στον ίδιο τόνο ή πιο σκούρο

20 vol | 1-2 τόνους άνοιγμα

30 vol | 2-3 τόνους πιο ανοιχτό χρώμα

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s

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

• 100% κάλυψη λευκών μαλλιών σε συνδυασμό με 
βάση βαφής

• Μεγάλη διάρκεια
• Ανάμιξη με όλα χρώματα



highlift blondes υπερ ξανθιστικά

1:2

Παράδειγμα: 50g βαφής + 100g MOOD οξυκρέμ

ΜΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ξάνοιγμα και χρώμα σε μία βαφή

• Δυνατότητα ανάμιξης ξανθιστικών βαφών
• Ενίσχυση τόνου με 0.0 (50%) 
• Ξάνοιγμα και χρώμα μαζί
• Δεν είναι σχεδιασμένο για να χρωματίζει ντεκαπαρισμένα μαλλιά

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s

έως 45-50 λεπτά

20 vol | 1-2 τόνους άνοιγμα

30 vol | 2-3 τόνους άνοιγμα

40 vol | 3-4 τόνους πιο ανοιχτό 
χρώμα

• Χρώματα με 11 ξανοίγουν 3-4 τόνους μίξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol και μέγιστο 
χρόνο παραμονής  45 λεπτά.

• Χρώματα με 12 ξανοίγουν 4 τόνους μίξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol και μέγιστο 
χρόνο παραμονής  50 λεπτά.

• Ενισχύστε το ξάνοιγμα του τόνου του χρώματος προσθέτοντας Λευκό ενισχυτή 
0.0 σε ποσοστό έως 50%.



υπερ ξανθιστικά highlift blondes

Υπέρ Ξανθιστικά χρώματα 11 & 12 

Υπέροχα ξανθά που θα σας καταπλήξουν 
με το  αποτέλεσμα τους. 

• Ξανθιστικά μίξη: 1:2  

• Ανάμιξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol

• Ξάνοιγμα έως 4 τόνους

• Χρόνος παραμονής: 45 - 50 λεπτά

• Χρώματα με 11 ξανοίγουν 3-4 τόνους μίξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol και μέγιστο 
χρόνο παραμονής  45 λεπτά.

• Χρώματα με 12 ξανοίγουν 4 τόνους μίξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol και μέγιστο 
χρόνο παραμονής  50 λεπτά.

• Ενισχύστε το ξάνοιγμα του τόνου του χρώματος προσθέτοντας Λευκό ενισχυτή 
0.0 σε ποσοστό έως 50%.



moody toners

1:1,5

Π.Χ: 50g ΒΑΦΗ ΤΟΝΕR + 75g ΟΞΥΚΡΕΜ

Από 5 έως 20 λεπτά με αυστηρό έλεγχο

ΑΝΑΜΙΞΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΝΑΜΟΝΗΣ

Τόνερ για έντονες ή παστέλ αποχρώσεις.
Αναμίξτε σε ξανοιγμένα μαλλιά οποιοδήποτε χρώμα προσθέτοντας το 
λευκό (0) για να δημιουργήσετε νέες πιο φωτεινές αποχρώσεις

5 vol | Στον ίδιο τόνο

10 vol | Σε ποιο φωτεινό τόνο

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s

• Εφαρμογή σε λουσμένα νωπά μαλλιά

• 6 αναμίξιμες αποχρώσεις και 1 λευκό

• Με εκχυλίσματα Quinoa & Cranberry



1:1,5 

Π.Χ.: 50g βαφή Toner + 75g Οξυκρέμ

• Εφαρμογή σε λουσμένα νωπά μαλλιά.

ΑΝΑΜΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

TONER SILVER 901

Ρεφλέ που εξαφανίζει τις κιτρινίλες μετά 
από υπερξανθιστικές βαφές ή ντεκαπάζ. 

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s

Με έλεγχο από 5 έως 20 λεπτά

5 vol | Στον ίδιο τόνο

10 vol | Σε ποιο φωτεινό τόνο



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. 



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.



mood education tone & go 

ΒΗΜΑ 1
Λούστε με σαμπουάν MOOD 

Daily Care Shampoo, σκουπίστε 
με πετσέτα χωρίς να στεγνώσετε 

τα μαλλιά.

ΒΗΜΑ 2
MOODY TONERS

| ΜΙΞΗ 1:1,5 (5 Vol)
MOOD COLOR CREAM 
| ΜΙΞΗ 1:1 (5-10 Vol)

ΒΗΜΑ 3
Χρόνος παραμονής από 

5 έως και 20 λεπτά
ΒΗΜΑ 4

Λούστε με σαμπουάν 
COLOR PROTECT

REFRESH: ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΟ
TONE: ΣΤΟΝ ΤΟΝΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
DARKEN: ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ ΤΟΝΟ
• Δώστε λάμψη και ένταση. Δημιουργήσετε απεριόριστους χρωματικούς 

τόνους στα μαλλιά, είτε για φρεσκάρισμα, είτε για ένταση του τόνου, είτε 
για να σκουρύνετε μαλλιά θαμπά, που δεν έχουν  ένταση και  χρωματικό 
τόνο.

• Εκτός από τις βαφές με διπλά χρωμομόρια .00 και τις υπέρ ξανθιστικές
βαφές, παίξτε με όλες  τις υπόλοιπες βαφές MOOD μίξη 1:1 και 5vol  ή 10vol 
οξυκρέμ, χρόνος 5 έως 20 λεπτά.

• Παίξτε με τα TONER MOOD μίξη 1:1,5 και 5vol  οξυκρέμ, χρόνος 5 έως 20 
λεπτά.



προ εργασία για δύσκολα μαλλιά 

Εφαρμόστε φυσική απόχρωση 
βάση (1 τόνο πιο ανοιχτό από τον 

επιθυμητό ) στις περιοχές με λευκά 
μαλλιά σκέτη χωρίς οξυκρέμ

Αφήστε για 5 λεπτά
ΜΗΝ ΞΕΒΓΑΖΕΤΕ

Εφαρμόστε το επιθυμητό 
χρώμα αρχίζωντας από τις 

περιοχές με λευκά με 30vol
ΟΞΥΚΡΕΜ

Λούστε με προϊόντα Color ProtectΑφήστε για 45 
λεπτά

Η τεχνική κάλυψης μαλλιών με λευκά λειτουργεί λόγω του επιπλέον % 

αμμωνίας.  Αυτή η τεχνική  εφαρμόζετε  όταν υπάρχουν ζώνες λευκών 

μαλλιών. ΔΕΝ συνιστάται όταν υπάρχουν φυσικά μαλλιά. 

Η προ-χρώση είναι τέλεια όταν υπάρχουν λευκές περιοχές που έχουν 

δύσκολα μαλλιά για να πιάσουν χρώμα.



στάρωμα / από ξανθό σε σκούρο χρώμα

Εφαρμόστε σε καθαρά 
νωπά μαλλιά την βαφή

MOOD COLOR CREAM μόνο 
στα σημεία που είναι 

ανοιχτόχρωμα.

Αφήστε για 15 
λεπτά, ξεβγάλετε 
πολύ καλά χωρίς 

σαμπουάν.

Σε νωπά μαλλιά 
εφαρμόστε την βαφή 

που θέλετε, με 5 ή
10 Vol Οξυκρέμ.

Αφήστε για 
20 λεπτά

Λούστε με σαμπουάν 
COLOR PROTECT Αποτέλεσμα τέλειο

ΣΤΑΡΩΜΑ
Εάν τα μαλλιά είναι ανοιχτόχρωμα περισσότερο από 2 τόνους από τον 
επιθυμητό τόνο, η τεχνική σταρώματος είναι απαραίτητη.

Τι θα συμβεί εάν δεν κάνουμε στάρωμα?
Το αποτέλεσμα  θα είναι θαμπό αποτέλεσμα  - Δεν θα έχει διάρκεια   - Μειωμένη αντοχή 

χρώματος   - Πιθανότητα γκρι ή πρασινωπής απόχρωσης πάνω στα μαλλιά



ντεκαπάζ

white bleach
7 τόνους ξάνοιγμα

1:2

Παράδειγμα: 30g MOOD White bleach 
+ 60g οξυκρεμ

Compact σκόνη αποχρωματισμού 
bleach για όλες τις τεχνικές

Έως 50 λεπτά

ΜΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΛΕΥΚΟ ΝΤΕΚΑΠΑΖ

• Compact σκόνη αποχρωματισμού

• Ιδανική για κάθε τεχνική

• Ήπια μαλακτική δράση

10-30 Vol 

| έως 7 τόνους ξάνοιγμα

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s



ντεκαπάζ

blue bleach
7 τόνους ξάνοιγμα

1:2

Παράδειγμα: 30g MOOD blue bleach + 
60g οξυκρεμ

Εξουδετερώνει τους κίτρινους και 
πορτοκαλί  τόνους κατά το ξάνοιγμα

Έως 50 λεπτά

ΜΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΠΛΕ ΝΤΕΚΑΠΑΖ

• Με μπλέ χρωμομόρια κατά του πορτοκαλί

• Ιδανικό για κάθε τεχνική

• Ήπια μαλακτική δράση

10-30 Vol | Έως 7 τόνους ξάνοιγμα

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

USP’s



ντεκαπάζ

ultra blonde
9 τόνους ξάνοιγμα

Ανταύγειες | 1:2

Μπαλαγιάζ Όμπρε | 1:1,5 – 1:2

Χρήση και για διόρθωση χρώματος!

3 σε 1 ντεκαπαζ εμπλουτισμένο με 
σύμπλεγμα AVO που μπορεί να ξανοίξει 
έως και 9 τόνους

ΜΙΞΗ

MOOD ΟΞΥΚΡΕΜ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

10-30 volume | Αλουμινόχαρτα ή meche

20-40 volume | Ελεύθερες τεχνικές 

Έως 50 λεπτά

ΔΥΝΑΜΗ | Έως 9 τόνους ξάνοιγμα

ΑΚΡΙΒΕΙΑ | Συμπαγής υφή αργίλου, ιδανική 
για ελεύθερες τεχνικές

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Avo complex υποστηρίζει τη 
διαδικασία ξανοίγματος με καλλυντική 
δράση.

USP’s



απαλός καθαρισμός
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 1:2
Καθώς η χρωστική ουσία βρίσκεται στο στρώμα της επιδερμίδας, 
συνιστάται πάντα να ακολουθεί μια λιγότερο επεμβατική προσέγγιση. 

διόρθωση | από σκούρο σε ξανθό

60g MOOD 
Daily care Σαμπουάν

30g MOOD 
Ντεκαπαζ White Bleach

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 1:1:1:1
Μια ήπια τεχνική διόρθωσης για ξάνοιγμα 1-2  
τόνους.  

μέτριος καθαρισμός

25g MOOD 
White ντεκαπαζ

25g MOOD 
Daily care Σαμπουάν

25g Οξυκρέμ
MOOD 20 Vol 25g Νερό



βαθύς καθαρισμός
διόρθωση | από σκούρο σε ξανθό

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Η πιο ήπια διόρθωση, σχεδιασμένη για την απομάκρυνση της υπερβολικής 
συσσώρευσης χρώματος λόγω 
προηγούμενων χρωμάτων
με σκούρο τόνο.

25g MOOD 
Ντεκαπαζ White Bleach

75g Οξυκρέμ
MOOD 10 Vol

10g MOOD 
Daily care Σαμπουάν

Mood Βαφή   Ξανθιστική βαφή                   Ντεκαπαζ

Ξάνοιγμα
Μέχρι 3 τόνους /
οξυκρέμ 30 vol

Διαφορές στο ξάνοιγμα των μαλλιών με την

Ξάνοιγμα
Μέχρι 4 τόνους 
οξυκρέμ 40 vol

Ξάνοιγμα
Μέχρι 9 τόνους με

Οξυκρέμ 10 vol / 20 vol / 30 vol



Έντονες Ημιμόνιμες Βαφές

Aπευθείας χρήση στα μαλλιά χωρίς προσθήκη οξυκρέμ.

Καθαρά χρωμομόρια για χρωματισμό των μαλλιών, σε 9 έντονες αποχρώσεις,  με 
άμεσο ημιμόνιμο αποτέλεσμα και με μέγιστη διάρκεια του χρώματος.

Όλα τα χρώματα μπορούν να αναμιχθούν και να δημιουργήσουν απεριόριστους 
έντονους ή  παστέλ χρωματισμούς. Δημιουργήστε το δικό σας χρώμα ή ακολουθήσετε 
μία από τις προτάσεις μας. 

Αποδίδει λαμπερά έντονα ή παστέλ χρώματα που δεν ξεθωριάζουν και έχουν 
super διάρκεια στην απόχρωση.

mood paint colors 100ml



Άμεσα χρώματα που είναι αναμίξιμα για να δημιουργήσετε ατελείωτες 
αποχρώσεις.

9 ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΑ ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

• Απλώστε σε καθαρά νωπά μαλλιά.

• Χρησιμοποιήστε το μόνο του ή 
προσθέστε 0 Ουδέτερο (έως 80%) για να 
φτιάξετε το δικό σας χρώμα

• Φορέστε γάντια, εφαρμόστε για 15 
λεπτά.

• Ξεπλύνετε καλά χωρίς σαμπουάν

ΧΡΗΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Άμεση δράση χρωμομορίων.

• Cationic Conditioner.

• Δημιουργεί απεριόριστα χρώματα σε ανάμιξη.
• Δημιουργείστε την δική σας μάσκα μαλλιών με χρώμα.
• Δημιουργήστε παστέλ χρώματα με το ουδέτερο.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε λευκά μαλλιά!

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΙΞΗ ΒΑΦΗΣ
Ενισχύστε το χρώμα σε βαφή MOOD Color Cream.

Προσθέστε μάξιμουμ 10% Paint color στο συνολικό μίγμα 
της βαφής. Μην προσθέσετε οξυκρέμ επιπλέον!

Π.Χ: 50γρ βαφή + 50γρ Οξυκρέμ + 10γρ Paint color. 

ΟΦΕΛΗ

ΧΡΗΣΗ: Φόρεσε γάντια. Απλώστε σε λουσμένα νωπά μαλλιά και αφήστε το για 15 λεπτά 
το πολύ. 

Ξεπλύνετε καλά χωρίς σαμπουάν, απλώστε ένα μαλακτικό, ξεπλύνετε και χτενίστε. 

Χρησιμοποιήστε το σε ντεκαπαρισμένα μαλλιά για να έχετε έντονα αποτελέσματα.



mood paint colors 100ml

Διαδραστική εργασία: Σας δίνουμε μίξεις για τις επερχόμενες 
τάσεις της μόδας. Τα χρώματα Paint Color μπορούν να 
αναμιχθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια τεράστια 
γκάμα χρωμάτων. Το χρωματολόγιο δεν περιλαμβάνει μόνο 
τις 9 αποχρώσεις χρωμάτων, αλλά και 9 προτάσεις μίξης, για 
να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για να εκτοξεύσετε τη 
δημιουργικότητά σας! 



Μάσκα μαλλιών με χρώμα paint color

Δημιουργήσετε την δική σας μαλακτική μάσκα μαλλιών με χρώμα. 
Χρειάζεστε ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών που έχει ξεθωριάσει; 
Φτιάξτε την μάσκα με χρώμα που θέλετε και δώστε ζωντάνια στο χρώμα των μαλλιών 
σας.

Προσθέστε χρώμα μέσα στο μαλακτικό για βαμμένα μαλλιά, με αναλογίες όπως 20% 
Paint Color + 80% Color Protect Conditioner. Δημιουργεί απεριόριστα χρώματα σε 
ανάμιξη. Δημιουργήστε παστέλ χρώματα προσθέτοντας  το ουδέτερο 0.

Χρήση του Paint color
Φορέστε γάντια. Εφαρμόστε σε λουσμένα μαλλιά και χτενίστε τα πολύ καλά.
Αφήστε maximum για 10 λεπτά και ξεβγάλετε πολύ καλά.
Μάσκα και χρώμα την ίδια στιγμή.
Το Silver και το Beige δίνουν υπέροχους τόνους στα ξανθά μαλλιά.  
Δεν καλύπτει τα λευκά μαλλιά.
Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν στα Ιταλικά εργαστήρια της Prochemia Laboratory
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρ UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Διαθέσιμες συσκευασίες: Color Paint 100ml 

Color Protect Conditioner 300ml και 1000ml. 

+ =

20% Paint Color  +  80%  Color Protect Conditioner. 



μπούκλες & κύμα
Η επαγγελματική σειρά ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ. 
Εμπλουτισμένη με φυτική κερατίνη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΡΑΤΙΝΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
• Πανομοιότυπο με το είδος κερατίνης που 

βρίσκεται στα μαλλιά, αυτό θα 
προστατεύσει την τρίχα κατά τη 
διαδικασία περμανάντ

• Καλλυντική προστασία στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό αφήνοντας υψηλή λάμψη και 
πειθαρχία.

• Προϊόντα VEGAN! 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ
• Ένα ουδέτερο άρωμα, που δεσμεύει την 

οσμή της περμανάντ.

ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
• ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ | 400ml

• ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ | 400ml

• ΦΙΞΑΡΙΣΜΑ | 1000ml



Λούστε με σαμπουάν MOOD 
Daily Care. Τυλίξτε τα μπικουτί 

σε νωπά μαλλιά.

Εφαρμόστε την ανάλογη περμανάντ Curl & Wave. 
Έλεγχος κάθε 5 λεπτά!

Σε φυσικά μαλλιά| 5-12 λεπτά

Σε βαμμένα μαλλιά | 5-10 λεπτά

Ξεβγάλετε μόνο με νερό και 
ταμπονάρετε με πετσέτα.

μπούκλες & κύμα

Εφαρμόστε το φιξάρισμα σε κάθε 
μπικουτί και αφήστε για 5 λεπτά.

Αφαιρέστε τα μπικουτί και ξανά 
εφαρμόστε με φιξάρισμα. 

Αφήστε για 5 λεπτά.

Ξεβγάλετε πολύ καλά μόνο με νερό. 
Εφαρμόστε μάσκα Mood, ξεβγάλετε 

και στεγνώστε τα μαλλιά. 



προϊόντα περιποίησης μαλλιών mood

COLOR PROTECT ANTI-HAIRLOSS

INTENSE REPAIR

SILVER SPECIFIC DAILY CARE

Όλα τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών είναι εμπλουτισμένα με 
εκχυλίσματα superfruit, επιλεγμένα προσεκτικά, σύμφωνα πάντα 

με τις ανάγκες των μαλλιών.

Δεν περιέχουν Parabens, Sodium chloride, Sles, Sls και Silicons. 
Είναι δερματολογικά ελεγμένα, με πιστοποίηση ISO παραγωγής και ποιότητας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• MOOD Silver shampoo | 400ml 

• MOOD Silver Conditioner | 400ml

• MOOD Silver Shampoo professional | 1000ml

Silver specific shampoo & conditioner
Silver σαμπουάν και Conditioner μαλλιών, εξουδετερώνει τους 
ανεπιθύμητους κίτρινους τόνους, σε ξανθά μαλλιά πού έγινε ξανθιστική
βαφή, ντεκαπαζ ή ανταύγειες.
Εμπλουτισμένη με ενεργά συστατικά και κυτταρίνη, βιολετί εκχυλίσματα 
Blueberry που εισχωρούν στην τρίχα εξαφανίζοντας την ανεπιθύμητη 
κιτρινίλα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ SILVER

με βελτιωμένες  ιδιότητες 
| 1000ml

SILVER SPECIFIC
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΞΑΝΘΟ ΧΡΩΜΑ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ 
MOODSILVER SPECIFIC 



Τι κάνει : Εξαφανίζει τις κίτρινες αποχρώσεις 
και αφήνει ένα καθαρό φυσικό σαντρέ τόνο 
στα ξανθά  μαλλιά. Αφήνει τα μαλλιά μαλακά 
και με υπέροχη λάμψη. Χωρίς θεϊκά άλατα.

Για ποιόν είναι : Για ξανθά μαλλιά ή για 
μαλλιά με ξανθές ανταύγειες ή για φυσικά 
γκρι μαλλιά, που θέλουν καθαρό ξανθό  
χρώμα χωρίς κιτρινίλες

Οδηγίες χρήσης:  Απλώστε σε βρεγμένα 
μαλλιά μια γενναία δόση σαμπουάν  και 
κάντε ένα καλό μασάζ σε όλα τα μαλλιά. 
Αφήνετε για 2 με 3 λεπτά. Ξεβγάλετε πολύ 
καλά.

Ενεργά συστατικά : 
Blueberry extract
Violet pigment
Sodium PCA 

Silver specific shampoo 400ml & 1000ml
Τι είναι : Silver σαμπουάν που εξουδετερώνει τους ανεπιθύμητους 
κίτρινους τόνους, σε ξανθά μαλλιά πού εφαρμόστηκε  ξανθιστική βαφή 
ή ντεκαπαζ. pH 5.5 - 6.5. 

Silver Specific Professional 1000ml
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ml
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

VEGAN ΠΡΟΪΌΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Silver specific conditioner 400ml

Τι κάνει : Εξαφανίζει σταδιακά τις κίτρινες 
αποχρώσεις και αφήνει ένα φυσικό 
καθαρό σαντρέ τόνο στα μαλλιά. Χωρίς 
θεϊκά άλατα.

Για ποιόν είναι : Για ξανθά μαλλιά ή για 
μαλλιά με ξανθές ανταύγειες, που θέλουν 
καθαρό ξανθό  χρώμα χωρίς κιτρινίλες  και 
λαμπερά ανθεκτικά μαλλιά.

Οδηγίες χρήσης:  Απλώστε σε βρεγμένα 
μαλλιά αφού τα λούσετε με SILVER 
σαμπουάν , χτενίστε με μια αραιή 
βούρτσα και κάντε ένα ελαφρύ μασάζ, 
αφήνετε για 2 με 3 λεπτά. Ξεβγάλετε.

Ενεργά συστατικά : 
Blueberry extract
Violet pigment
Sodium PCA 

Τι είναι : Μαλακτική ενυδατική κρέμα silver, εξουδετερώνει τους 
κίτρινους τόνους, σε ξανθά μαλλιά ή με ανταύγειες ή γκρίζα. 
pH 3.8-4.8. 

VEGAN ΠΡΟΪΌΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, SODIUM CHLORIDE, 
SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Ultra care restoring Shampoo / Mask / Mousse
Προϊόντα προστασίας και βαθειάς θρέψης για ξανθά βαμμένα και ξανοιγμένα 
μαλλιά με AVO-Complex. Αναγεννούν τα μαλλιά μετά από κάθε τεχνική 
εργασία. Χωρίς θειικό άλας.

ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ Η ΞΑΝΘΑ 
ΝΤΕΚΑΠΑΡΙΣΜΕΝΑ  ΜΑΛΛΙΑ
MOOD ULTRA CARE
ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• Ultra care shampoo  400ml | 1000ml

• Ultra care Mask 400ml |1000ml

• Ultra care Mousse | 200ml

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η φόρμουλα είναι εμπλουτισμένη 
με διάφορα ενεργά συστατικά που 
μαζί εκτελούν λειτουργίες για την 
πλήρη αναγέννηση των μαλλιών.

AVO-Complex: κατασκευασμένο 
από φυσικό σάκχαρο και λάδι 
αβοκάντο, προστατεύει και θρέφει 
τα μαλλιά, χαρίζει απαλότητα και 
λάμψη χωρίς να το ζυγίζει.

Plant Keratin: επίδραση πλήρωσης 
στα κατεστραμμένα μαλλιά, 
αυξάνει την αντοχή του άξονα και 
την υδροφοβία των μαλλιών.
Πανθενόλη: ενυδατική, επίσης για 
το τριχωτό της κεφαλής

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Τι κάνει : Καθαρίζει και θρέφει βαμμένα 
και λευκασμένα μαλλιά. Κατάλληλο μετά 
από όλες τις τεχνικές υπηρεσίες. Χωρίς 
θεϊκά άλατα.

Για ποιόν είναι : Για όλα τα ξανθά 
ταλαιπωρημένα μαλλιά ή για κάθε είδους 
πρόσθετα εξτενσιον. 

Οδηγίες χρήσης:  Απλώστε σε βρεγμένα 
μαλλιά μια δόση σαμπουάν  και κάντε 
καλό μασάζ σε όλα τα μαλλιά. Αφήνετε 
για λίγα λεπτά. Ξεβγάλετε πολύ καλά.

Ενεργά συστατικά : 
AVO-Complex
Plant Keratin
Πανθενόλη

Ultra Care Shampoo 400ml & 1000ml
Τι είναι : Σαμπουάν προστασίας και βαθειάς θρέψης για ξανθά 
βαμμένα και ξανοιγμένα μαλλιά με AVO-Complex. Χωρίς θειικό άλας. 

VEGAN ΠΡΟΪΌΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ml
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Ultra care restoring Mask 400ml & 1000ml
Τι είναι : Μάσκα βαθειάς θρέψης  για ξανθά βαμμένα και ξανοιγμένα 
μαλλιά με AVO-Complex. Χωρίς θειικό άλας. 

Τι κάνει : Επιδιορθώνει  και μαλακώνει 
ακόμη και τα πιο κατεστραμμένα μαλλιά.
Κατάλληλο μετά από όλες τις τεχνικές 
υπηρεσίες των μαλλιών. 

Για ποιόν είναι : Για όλα τα ξανθά 
ταλαιπωρημένα μαλλιά ή για κάθε είδους 
πρόσθετα εξτενσιον. 

Οδηγίες χρήσης:  Απλώστε σε βρεγμένα 
μαλλιά μετά τη χρήση του MOOD 
Restoring Shampoo.
Αφήστε για 10 λεπτά. Ξεβγάλετε πολύ 
καλά.

Ενεργά συστατικά : 
AVO-Complex
Plant Keratin
Restructuring molecule
Panthenol

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Ultra care restoring Mousse 200ml
Τι είναι : Πλούσιος  αναζωογονητικός θεραπευτικός αφρός για 
βαμμένα και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Η φόρμουλα είναι εμπλουτισμένη 
με πολλά ενεργά συστατικά  και AVO-Complex. Χωρίς θειικό άλας. 

Τι κάνει : Θρέφει, μαλακώνει και 
προσθέτει υπέροχη λάμψη ακόμη και στα 
πιο κατεστραμμένα μαλλιά.
Κατάλληλο μετά από όλες τις τεχνικές 
υπηρεσίες των μαλλιών. 

Για ποιόν είναι : Για όλα τα βαμμένα και 
ταλαιπωρημένα μαλλιά ή για κάθε είδους 
πρόσθετα εξτενσιον. 

Οδηγίες χρήσης:  Ανακινήστε καλά και 
απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά. Στεγνώστε 
τα μαλλιά ως συνήθως. Δεν ξεβγάζετε. 

Ενεργά συστατικά : 
AVO-Complex
Plant emollients

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.

Ένα καταπληκτικό θεραπευτικό προϊόν, κατασκευασμένο από φυσικό 
σάκχαρο και λάδι αβοκάντο, προστατεύει και θρέφει τα μαλλιά, χαρίζει 
απαλότητα και λάμψη χωρίς να τα βαραίνει.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Acai: εκχυλίσματα με έντονη 
αντιοξειδωτική δράση.

Glycosylated larch: διεγείρει την 
δραστηριότητα των βλαστικών 
κυττάρων της τρίχας.

Πράσινο τσάι: αναστέλλει την 
απελευθέρωση του παράγοντες 
φλεγμονής που συνδέονται 
με την τριχόπτωση.

Ψευδάργυρο: αυξάνει τις πρωτεΐνες 
των μαλλιών. 

Αργινίνη: ενυδατικές ιδιότητες. 

Βιταμίνη PP : με αντιοξειδωτική 
δράση, αυξάνει την παραγωγή 
κερατίνης  με αντιφλεγμονώδη 
δράση.

Δύο προϊόντα που συνεργάζονται  άψογα για την καταπολέμηση της 
τριχόπτωσης, ιδανική για εύθραυστα, εξασθενημένα μαλλιά που αραιώνουν. 
Κλινικά δοκιμασμένη φόρμουλά, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Anti Hair Loss Treatment & Cell Force Shampoo

ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ  
CELL FORCE SHAMPOO
& ANTI HAIR LOSS TREATMENT

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• MOOD Cell Force shampoo | 400ml 

• MOOD Anti hair loss treatment | 100ml 



Τι είναι : Σαμπουάν για αδύνατα, εύθραυστα ή λεπτά μαλλιά, με 
αντιοξειδωτική δράση, διεγείρει τη δραστηριότητα των θυλακίων των 
μαλλιών. 

Τι κάνει : Εμπλουτισμένο με βιταμίνη PP 
βοηθάει για να αυξηθεί η σύνθεση 
κερατίνης,  με Acai εκχύλισμα που έχουν 
έντονη αντιοξειδωτική δράση.

Για ποιόν είναι : Για όποιον θέλει να 
δυναμώσει τα αδύνατα μαλλιά του και σε 
συνδυασμό με το σπρέι hair loss treatment 
για να σταματήσει την έντονη τριχόπτωση.

Οδηγίες χρήσης : Απλώστε σε υγρά μαλλιά, 
κάντε καλό μασάζ, ξεβγάλετε και 
επαναλάβατε εάν χρειάζεται.

Ενεργά συστατικά : 
Vitamin PP 
Acai Extract
Panthenol

Cell force shampoo 400ml



Για ποιόν είναι : Για όποιον θέλει να 
δυναμώσει τα αδύνατα μαλλιά του και να 
σταματήσει την έντονη τριχόπτωση. 
Συνδυασμός με το Cell force shampoo.

Οδηγίες χρήσης : 8-10 ψεκάσματα σε 
στεγνά ή νωπά μαλλιά, κάντε μασάζ για την 
καλύτερη  απορρόφηση.   Δεν ξεβγάζετε.
Έντονη θεραπεία: μια φορά την ημέρα για 
1 μήνα. Συντήρηση: μία φορά την 
εβδομάδα για 1-2 μήνες. 

Ενεργά συστατικά : 
Glycosylated larch
Vitamin PP
Green Tea Extract
Zinc
Arginine

Anti Hair Loss Treatment 100ml
Τι είναι: Θεραπεία για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης, ιδανική για 
εύθραυστα, εξασθενημένα μαλλιά που αραιώνουν. Κλινικά δοκιμασμένη 
φόρμουλά, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα, που αυξάνει  την ποσότητα 
των τριχών στην φάση ανάπτυξης και καταπολεμά την απώλεια και 
λέπτυνση των μαλλιών.

Τι κάνει : Κλινικά δοκιμασμένη φόρμουλα με αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα χάρη στην καινοτομική σύνθεση με εκχύλισμα αγριοπεύκης, 
που διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών. Συσκευασία των 100 ml με 
ακροφύσιο έως και 66 εφαρμογές.

VEGAN ΠΡΟΪΌΝ Δερματολογικά 
ελεγμένο, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



ΛΙΠΑΡΑ ΜΑΛΛΙΑ Η ΠΥΤΙΡΙΔΑ?
ΕΠΙΛΕΞΤΕ 
MOOD DERMA BALANCE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• MOOD Derma Balace shampoo | 400ml | 1000ml 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η φόρμουλα του σαμπουάν DREMA 
BALANCE είναι εμπλουτισμένη με 
πολλά ενεργά συστατικά.
Piroctone Olamine : αντισηπτικές 
ιδιότητες, με αντιοξειδωτική 
δραστηριότητα για τον έλεγχο του 
σμήγματος του τριχωτού.
Εκχύλισμα Acai : επαναφέρει την 
ισορροπία σε μαλλιά με προβλήματα 
λιπαρότητας ή πιτυρίδας.
Vitamin E : με φυσικά μόρια με 
αντιοξειδωτική δράση.

Derma balance shampoo
Το Σαμπουάν DERMA BALANCE SHAMPOO εμποδίζει την δημιουργία της 
πιτυρίδας και εξαφανίζει κάθε ίχνος λιπαρότητας στο τριχωτό του 
κεφαλιού.  Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό του τριχωτού,  εξισορροπεί το 
ph του τριχωτού και καθαρίζει σε βάθος αφήνοντας μαλλί και δέρμα 
μαλακά και γεμάτα υγεία. 



Τι κάνει : Καθαρίζει σε βάθος, μαλλί & 
δέρμα απομακρύνοντας το περιττό  σμήγμα 
και την πιτυρίδα, επαναφέρει την κανονική 
ισορροπία στο δέρμα του τριχωτού.

Για ποιόν είναι : Για μαλλιά λιπαρά ή 
μαλλιά με έντονη πιτυρίδα, εμπλουτισμένο 
με αντιοξειδωτικές ιδιότητες  για την πλήρη  
ρύθμιση της έκκρισης του σμήγματος.

Οδηγίες χρήσης : Απλώστε σε υγρά μαλλιά 
και κάντε καλό μασάζ για μερικά λεπτά 
ιδιαίτερα στο δέρμα του τριχωτού. 
Ξεβγάλετε και επαναλάβετε εάν χρειάζεται.

Ενεργά συστατικά : 
Piroctone Olamine
Acai extracts
Vitamin E

Derma balance shampoo 400ml & 1000ml
Τι είναι : Σαμπουάν  εμπλουτισμένο με εκχύλισμα Acai, που 
επαναφέρει την ισορροπία σε μαλλιά με προβλήματα λιπαρότητας ή 
πιτυρίδας. pH 4.8 - 5.8. 



Veggie care relaxing 
Προϊόντα περιποίησης μαλλιών, για ενυδάτωση και θρέψη βασισμένα μόνο σε 
φυτικά αποστάγματα. Οι βιταμίνες και τα φυτικά αποστάγματα ελαίου κάνναβης, 
χαρίζουν την επιπλέον θρεπτική ουσία για την ενδυνάμωση της ρίζας. Είναι ειδικά 
σχεδιασμένα ώστε να καθαρίζουν, να ενυδατώνουν σε βάθος και να διατηρούν 
λαμπερό το χρώμα των μαλλιών. Κατάλληλα προϊόντα για κάθε τύπο μαλλιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

• Veggie care relaxing shampoo 500ml

• Veggie care relaxing conditioner 500ml

• Veggie care relaxing milk 200ml

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η φόρμουλα περιέχει 95% 
συνδυασμούς φυτικών συστατικών 
και μηδενικά ζωικά συστατικά.
Cannabis sativa seed oil: 100% 
φυτικά αποστάγματα με ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, 
προσθέτει ενεργές βιταμίνες που 
χρειάζεται η ανάπτυξη της τρίχας. 
Macadamia integrifolia seed oil: 
φυτικά έλαια με έντονη ενυδατική 
δράση, που προσθέτουν 
ελαστικότητα και εξαφανίζουν το 
άναρχο φριζάρισμα.
Natural sugar: απόσταγμα φυσικών 
ζαχάρων, καταπραΰνει και 
προσθέτει ενυδάτωση στην τρίχα. 
Relaxing hemp milk scent: φυτικά 
γαλακτώματα που προσθέτουν μια 
υπέροχη, χαλαρωτική νότα στα 
μαλλιά.



Veggie care relaxing shampoo 500ml 
Τι είναι : Χαλαρωτικό σαμπουάν χωρίς αλάτι, με εκχύλισμα σπόρων 
κάνναβης, είναι ειδικά σχεδιασμένο να ενυδατώνει την τρίχα σε βάθος 
και να εξαφανίζει το φριζάρισμα. Δεν περιέχει θειικά άλατα 
(SULFATES) και είναι ιδανικό για χρήση μετά από θεραπεία κερατίνης.

Τι κάνει : Καθαρίζει ευγενικά, ξεμπερδεύει, 
κρατάει την σωστή ισορροπία του pH του 
τριχωτού, ενώ χαρίζει την επιπλέον θρεπτική 
ουσία για την ενδυνάμωση της ρίζας. 

Για ποιόν είναι : Ιδανικό για κάθε είδους 
μαλλιά, που χρειάζονται ηρεμία και 
χαλαρότητα.

Οδηγίες χρήσης:  Απλώστε σε νωπά μαλλιά και 
κάντε μασάζ. Ξεβγάλετε και επαναλάβετε εάν  
χρειάζεται. Ακολουθήστε με Veggie relaxing
conditioner.

Ενεργά συστατικά : 
Cannabis sativa seed oil
Macadamia integrifollia seed oil
Caprylyl glycol
Lecithin
Tocopherol
Betaine
Ascorbyl palmitate
Citric acid



Veggie care relaxing conditioner 500ml 
Τι είναι : Χαλαρωτικό ενυδατικό μαλακτικό, με εκχύλισμα σπόρων 
κάνναβης, είναι ειδικά σχεδιασμένο να ενυδατώνει την τρίχα σε 
βάθος, να διατηρεί λαμπερό το χρώμα των μαλλιών, ιδανικό για 
χρήση μετά από θεραπεία κερατίνης.

Τι κάνει : Μαλακώνει, ξεμπερδεύει, ενυδατώνει 
και χαρίζει υπέροχη λάμψη στα μαλλιά, χωρίς 
να τα βαραίνει. 

Για ποιόν είναι : Ιδανικό για κάθε είδους 
μαλλιά, που χρειάζονται ηρεμία και 
χαλαρότητα.

Οδηγίες χρήσης:  Μετά το λούσιμο με το Veggie
care relaxing shampoo, απλώστε σε νωπά 
μαλλιά και αφήστε να ενεργήσει για 5-10 λεπτά 
(ανάλογα με την κατάσταση των μαλλιών) και 
μετά ξεβγάλετε 

Ενεργά συστατικά : 
Cannabis sativa seed oil
Macadamia integrifollia seed oil
Betaine
Polyquaternium-37
Citric acid



Veggie care relaxing milk 200ml
Τι είναι : Σπρέι γαλάκτωμα στιγμής, ενυδατικό μαλακτικό που δεν 
ξεβγάζετε, με εκχύλισμα σπόρων κάνναβης, για κάθε τύπο μαλλιών, 
ιδανικό για χρήση μετά από θεραπεία κερατίνης. 

Τι κάνει : Μαλακώνει, ξεμπερδεύει, ενυδατώνει 
και διατηρεί λαμπερό το χρώμα των μαλλιών, 
χωρίς να τα βαραίνει. 

Για ποιόν είναι : Ιδανικό για κάθε είδους 
μαλλιά, για κάθε στιγμή που χρειάζονται ηρεμία 
και χαλαρότητα.

Οδηγίες χρήσης:  Ψεκάστε σε νωπά ή στεγνά 
μαλλιά, το προϊόν δεν ξεβγάζετε. 

Ενεργά συστατικά : 
Cannabis sativa seed oil
Macadamia integrifollia seed oil
Betaine
Tocopherol
Panthenol
Lecithin
Citric acid



ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ
& ΣΥΧΝΟ ΛΟΥΣΙΜΟ?
ΕΠΙΛΕΞΤΕ MOOD DAILY CARE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η φόρμουλα είναι εμπλουτισμένη με 
πολλά ενεργά συστατικά.

Lychee εκχυλίσματα: δυναμωτικές και 
ενυδατικές ιδιότητες, ιδανικό για λεπτά 
μαλλιά.
Panthenol (προβιταμίνη Β5): με 
ενυδατική δράση που ενεργεί στα 
μαλλιά και στο τριχωτό της κεφαλής.
Βιταμίνη Ε: φυσικά  μόρια με 
αντιοξειδωτική δράση.
Κερατίνη : ενισχύει δυναμώνοντας  τα 
μαλλιά και δίνοντας τους  το 
απαραίτητο σώμα και όγκο.
Αμινοξέα παράγωγα σίτου: 
Συνδυαστική δράση των πρωτεϊνών με 
φυσικές σιλικόνες προστασίας 

Daily Care για λεπτά ή θαμπά μαλλιά και για μαλλιά που χρειάζονται 
καθημερινό λούσιμο. Περιέχουν εκχυλίσματα Lychee, καθώς και συστατικά 
με ενυδατικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Daily care shampoo & leave in conditioner

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
MOOD Daily care shampoo | 400ml & 1000ml
MOOD Daily care leave-in conditioner | 200ml



Τι κάνει : Καθαρίζει ευγενικά και δίνει την 
επιπλέον θρεπτική ουσία  πού βελτιώνει 
την ποιότητα αλλά και το χτένισμα των 
μαλλιών. 

Για ποιόν είναι : Ιδανικό για κανονικά, 
λεπτά ή θαμπά  μαλλιά που χρειάζονται 
καθημερινό λούσιμο.

Οδηγίες χρήσης : Απλώστε σε υγρά μαλλιά 
και κάντε απαλό μασάζ. Ξεβγάλετε και 
επαναλάβετε εάν  χρειάζεται.

Ενεργά συστατικά : 
Lychee extract
Panthenol
Vitamin E
Keratin Amino Acids
Wheat Amino Acid derivatives

Daily care shampoo 400ml & 1000ml
Τι είναι : Απαλό, αναζωογονητικό σαμπουάν για κανονικά, λεπτά ή θαμπά  
μαλλιά που χρειάζονται καθημερινό λούσιμο. pH 5.5 – 6.5



Τι είναι : Μαλακτικό σπρέι κατά του στατικού ηλεκτρισμού, προστατεύει 
και ξεμπερδεύει άμεσα, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
pH 2.2 – 3.2

Daily care leave in conditioner 200ml

Τι κάνει : Σύνθεση με εκχυλίσματα Litchi,  
ξεμπερδεύει, προστατεύει , εξαφανίζει 
το στατικό ηλεκτρισμό μαλλιά δίνοντας 
δύναμη, ελαστικότητα και λάμψη χωρίς να 
βαραίνει τα μαλλιά. 

Για ποιόν είναι; Για λεπτά ή θαμπά μαλλιά 
και για μαλλιά που χρειάζονται καθημερινή 
γρήγορη ενυδάτωση και προστασία, μετά από 
το γυμναστήριο, πισίνα ή τη θάλασσα .

Οδηγίες χρήσης: Ψεκάστε σε καθαρά μαλλιά, 
είτε υγρά ή ξηρά. Λειτουργεί άψογα 
ξεμπερδεύοντας τα μαλλιά ακόμη και πριν το 
χτένισμα σε μαλλιά που 
μπερδεύουν. Δεν ξεβγάζετε.

Ενεργά συστατικά : 
Lychee extract
Panthenol
Sorbitol

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Color protect
Μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για βαμμένα μαλλιά. 
Με εκχύλισμα ροδιού και ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, βοηθούν 
στην προστασία και τη μεγιστοποίηση της αντοχής των χρωμάτων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• MOOD Color Protect shampoo | 400ml & 1000ml

• MOOD Color Protect Conditioner | 300ml & 1000ml

• MOOD Color Protect Serum | 150ml

ΓΙΑ ΒΑΜΕΝΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΑ COLOR PROTECT!
MOOD your Hair



Color protect shampoo 400ml & 1000ml

Τι κάνει : Καθαρίζει τα μαλλιά σε βάθος ενώ 
προστατεύει το χρώμα παρατείνοντας την 
διάρκεια του. Με 3 βιταμίνες και αντιοξειδωτικά 
εκχυλίσματα ροδιού, χωρίς PARABEN, για χρώμα 
ζωντανό με διάρκεια και μαλλιά με υπέροχη 
διάθεση.

Για ποιόν είναι : Για όποιον θέλει να καθαρίσει 
και να περιποιηθεί τα βαμμένα ή με τεχνικές 
εργασίες μαλλιά.

Οδηγίες χρήσης : Απλώστε σε υγρά μαλλιά, 
κάντε καλό μασάζ, ξεβγάλετε και επαναλάβατε 
εάν χρειάζεται, λόγω του ότι δεν περιέχει χημικά 
κάνει ελαφρύ αφρό που εύκολα μπορεί  να 
ξεπλυθεί.

Ενεργά συστατικά : 
Hydrolyzed Collagen
Panthenol
Corn Oil
Vitamin E 
Niacinamide
Pomegranate extract.

Τι είναι :  σαμπουάν MOOD, με εκχυλίσματα ροδιού για βαμμένα ή 
ταλαιπωρημένα από τεχνικές εργασίες μαλλιά. ph5.5-6,5.

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Color protect conditioner 300ml & 1000ml

Τι κάνει : Θρέφει και λειαίνει τα μαλλιά 
αφήνοντας τα μαλακά λεία, λαμπερά, 
μεταξένια και ευκολοχτένιστα. Παρατείνει 
την διάρκεια του χρώματος, με έξτρα 
μαλακτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά 
εκχυλίσματα ροδιού, για χρώμα ζωντανό 
με διάρκεια & μαλλιά με υπέροχη 
διάθεση.

Για ποιόν είναι : Για όποιον έχει βαμμένα 
ή με τεχνικές εργασίες μαλλιά και θέλει να 
τα έχει μαλακά, λαμπερά, ευκολοχτένιστα. 

Οδηγίες χρήσης : Λούστε τα μαλλιά πρώτα 
με Color Protect Shampoo, ταμπονάρετε 
με πετσέτα και απλώστε το βάλσαμο 
αφήνοντας το να ενεργήσει για 
τουλάχιστον 3 λεπτά. Ξεβγάλετε. 

Ενεργά συστατικά : 
Pomegranate extract.
Copolymer. 

Τι είναι :  Μαλακτικό βάλσαμο σχεδιασμένο για βαμμένα ή 
ταλαιπωρημένα από τεχνικές εργασίες μαλλιά. ph3.0-4,0.



Color protect serum 150ml

Τι κάνει : Προστατεύει τα μαλλιά, σφραγίζει το 
χρώμα . Με έξτρα προστατευτικά συστατικά και 
αντιοξειδωτικά εκχυλίσματα ροδιού, εγγυάται 
ζωντανά, υγιή λαμπερά μαλλιά, με υπέροχη 
διάθεση. Με φίλτρα UV. Χρησιμοποιήστε μικρή 
ποσότητα στο μήκος των μαλλιών, σε 
καθημερινή βάση

Για ποιόν είναι : Για όποιον έχει βαμμένα ή με 
τεχνικές εργασίες μαλλιά και θέλει να τα 
προστατεύει, έχοντας τα πάντα  μαλακά, 
λαμπερά  γεμάτα ενέργεια.                                                                                                   

Οδηγίες χρήσης :  Σε νωπά μαλλιά, απλώστε 
μικρή ποσότητα στα χέρια σας και περάστε από 
την μέση προς τις άκρες. Δεν ξεβγάζετε.

Ενεργά συστατικά : 
Pomegranate
Silicone
Panthenol
Keratin amino acids
UV Filter

Τι είναι : Ορός προστασίας, λάμψης μαλλιών  για βαμμένα μαλλιά, 
κλείνει τα λέπια της τρίχας μετά την βαφή, κρατώντας τα λαμπερά 
γεμάτα ενέργεια. pH 4.5 – 5.5 



Intensive Repair , περιέχουν εκχυλίσματα Lingonberry, καθώς και συστατικά 
με ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες, για την άμεση θεραπεία σε 
αδύναμα και πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ : Φόρμουλα εμπλουτισμένη 
με ενεργά συστατικά.
Lingonberry εκχυλίσματα: βοηθά στην 
βαθειά ενυδάτωση, δίνοντας λάμψη και  
βελτίωση.
Πλούσιες βιταμίνες : επιδιορθώνει τα 
ταλαιπωρημένα  και εύθραυστα μαλλιά.
Κατιονικά πολυμερή : μακράς διαρκείας  
ενυδάτωση στην δομή της τρίχας.
Πρωτεϊνικά παράγωγα φυτών : ενισχύουν  
με μαλακτικούς παράγοντες και 
προστατεύει 
την τρίχας από το εσωτερικό της.

Intense repair Shampoo / Mask / Oil

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• MOOD Intense Repair Shampoo| 400ml & 1000ml
• MOOD Intense Repair Mask| 500ml & 1000ml
• MOOD Intense Repair Oil| 100ml



Τι είναι : Σαμπουάν αναδόμησης χωρίς αλάτι, ιδανικό για φριζαρισμένα, 
ξηρά, τραχιά πολύ ταλαιπωρημένα από τεχνικές εργασίες μαλλιά. pH 5 – 6. 

Τι κάνει : καθαρίζει και ενυδατώνει τα 
ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενισχύει την 
αποκατάσταση των ζημιών  από τις ρίζες 
έως τις άκρες. Καταπραΰνει τα 
φριζαρισμένα μαλλιά λειαίνοντας  τα.

Για ποιόν είναι: Για μαλλιά  αδύναμα, 
φριζαρισμένα, ξηρά ή που έχουν 
καταστραφεί από συνεχιζόμενες τεχνικές 
εργασίες  και θερμικά εργαλεία 
χτενίσματος.

Οδηγίες χρήσης:  Απλώστε σε υγρά μαλλιά 
και κάντε απαλό μασάζ μέχρι να 
δημιουργηθεί πλούσιος αφρός, αφήστε το 
να ενεργήσει για 2 με 3 λεπτά. Ξεβγάλετε 
και επαναλάβετε εάν  χρειάζεται.

Ενεργά συστατικά : 
Lingonberry oil 
Panthenol
Polymeric Conditioners
Plant protein

Intense repair shampoo 400ml & 1000ml



Intense repair Mask 500ml & 1000ml

Τι είναι : Μάσκα βαθιάς αναδόμησης και αποκατάστασης, για  πολύ 
ταλαιπωρημένα και αδύναμα μαλλιά. 
Πλούσια κρεμώδη φόρμουλα. pH 3 – 4.

Τι κάνει : ανακατασκευάζει και θρέφει τα μαλλιά σε βάθος, αφήνει τα 
μαλλιά ορατά πιο υγιή και λαμπερά, με εκχυλίσματα lingonberry και 
συνδυασμούς πρωτεΐνης.

Για ποιόν είναι; Για μαλλιά αδύναμα, ξηρά και κατεστραμμένα από 
συνεχόμενες τεχνικές εργασίες

Οδηγίες χρήσης:  Αφού λούσετε 
τα μαλλιά με το  Intense Repair
Shampoo, απλώστε μια μικρή 
ποσότητα μάσκας,  αφήστε την 
να ενεργήσει για 3 λεπτά. 
Ξεβγάλετε. Συνδυάστε με το 
σαμπουαν και το λάδι Intense 
repair.

Ενεργά συστατικά : 
Lingonberry oil 
Cationic Polymers 
Plant protein



Intense repair Oil 100ml

Για ποιόν είναι : Για μαλλιά αδύναμα, 
ξηρά και κατεστραμμένα από 
συνεχόμενες τεχνικές εργασίες.

Οδηγίες χρήσης :  Για λάμψη, απλώστε 
μια μικρή ποσότητα σε στεγνά μαλλιά, 
με τα χέρια σας, ομοιόμορφα  σε όλο 
το μήκος της τρίχας.
Για προστασία από θερμικά εργαλεία 
χτενίσματος απλώστε μικρή ποσότητα 
σε νωπά μαλλιά. Για καλλυντική δράση, 
προσθέστε σε Mood μαλακτικές ή 
μάσκες μικρή ποσότητα.

Ενεργά συστατικά : 
Lingonberry oil 
Panthenol

Τι είναι : Έλαιο αποκατάστασης  μαλλιών με βιταμίνες,  ιδανικό 
για αδύναμα και πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Τι κάνει : Πλούσιο σε βιταμίνες, θα βοηθήσει πραγματικά στην 
αποκατάσταση άλλα και την ενυδάτωση των μαλλιών, 
αφήνοντας τα απίστευτα λαμπερά και υγιή.  Χρησιμοποιήστε 
καθημερινά για απίστευτη απαλότητα και βαθειά ενυδάτωση.



Η γραμμή Hairstyling είναι μια ολοκληρωμένη γκάμα για να 
καλύψει όλες τις ανάγκες styling για το σχήμα και το στιλ των 
μαλλιών με διαρκή κράτημα. 
Τα προϊόντα styling της MOOD προσφέρουν κράτημα, λάμψη, 
υφή και είναι απόλυτα απαραίτητα για κάθε πελάτη

VEGAN ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΧΟΥΝ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Light serum 100ml 

Τι κάνει : Δημιουργεί  ένα αόρατο φιλμ που 
αγκαλιάζει τα μαλλιά, εμποδίζει την 
δημιουργία ψαλίδας που προκαλείτε από το 
βούρτσισμα και κάνει τα μαλλιά πιο 
ευκολοχτένιστα.

Για ποιόν είναι : Για μαλλιά που θέλουν 
λάμψη ή για την εξημέρωση των 
φριζαρισμένων μαλλιών. Η φόρμουλα του 
προστατεύει και  αναδεικνύει την φυσική 
λάμψη στα μαλλιά .

Οδηγίες χρήσης:  απλώστε μια μικρή 
ποσότητα από τις ρίζες μέχρι τις άκρες και 
χτενίστε.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Filmogenic molecules μικρό μόρια που 
σχηματίζουν φιλμ στα μαλλιά σας, 
προστατεύοντάς τα και δίνοντας τους υπέροχη 
λάμψη.
Φυσικά έλαια Zinc με αντιοξειδωτική δράση 
που προστατεύουν τα μαλλιά χαρίζοντας μια 
μοναδική γυαλάδα.

Τι είναι : Ορός λάμψης μεταξιού κατά του φριζαρίσματος των μαλλιών. 
Δίνει  λάμψη , κάνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα και εμποδίζει την εμφάνιση 
ψαλίδας. Με υπέροχο άρωμα.

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Τι κάνει : Στεγνώνει γρήγορα, έχει 
κράτημα διαρκείας, δεν αφήνει 
υπολείμματα, φεύγει με το βούρτσισμα.

Για ποιόν είναι : Για κάθε τύπο και 
μήκος μαλλιών, ιδανική για να 
δημιουργήσετε αρχιτεκτονικά βραδινά 
και νυφικά χτενίσματα που θέλουν 
χτίσιμο.

Οδηγίες χρήσης :  Ανακινήστε καλά και 
ψεκάστε από απόσταση 30cm στα 
μαλλιά.

Κύρια χαρακτηριστικά :
Polymeric molecules, προστατεύουν και 
δίνουν κράτημα.
Synthetically derived molecules, 
χαρίζουν όγκο και μεταξένιο άγγιγμα 
στα μαλλιά.
Panthenol (provitamin B5) με ενυδατικά 
συστατικά που ενεργούν άψογα σε 
μαλλιά και δέρμα.

Power & Dry hairspray 750ml 
Τι είναι : Λακ σχεδιασμού με δυνατό κράτημα, για την δημιουργία του 
χτενίσματος, αφήνει τα μαλλιά απαλά, ελαστικά, με τέλεια λάμψη.

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Τι κάνει : Μοναδικό προϊόν που συνδυάζει 
κράτημα,  χαρίζει όγκο και υπέροχη 
λάμψη, δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 
σαν τζελ styling ή σαν αφρός χτενίσματος.

Για ποιόν είναι : Ιδανικό για ξηρά σγουρά, 
σπαστά μαλλιά που χρειάζονται 
κατεύθυνση ή για μαλλιά που απαιτούν 
επιπλέον ενυδάτωση και λάμψη, 
εξαφανίζει το φριζάρισμα.

Οδηγίες χρήσης :  Ανακινήστε και βάλτε 
μια μικρή ποσότητα στα χέρια σας. Μόλις 
μεταμορφωθεί σε αφρό δουλέψτε το και 
απλώστε το στα μαλλιά. Χτενίστε και 
προχωρήστε με φυσούνα ή σεσουάρ στο 
τελικό χτένισμα.  Δεν κολλάει και δεν 
αφήνει υπολείμματα, ιδανικό  για μαλλιά 
με τεχνικές εργασίες.

Κύρια χαρακτηριστικά : 
Fixing polymers
Panthenol
Niacinamide

Τι είναι : Υγρό – Τζελ styling και λάμψης που μεταμορφώνεται σε αφρό 
μόλις το απλώσουμε στο χέρι μας.

Crackling oil foam 200ml 



Τι κάνει : Χαρίζει extra όγκο και σώμα σε 
άτονα μαλλιά, ιδανικό για λιπαρά μαλλιά 
που θέλουν έξτρα όγκο ή  για ατημέλητο & 
ατίθασο καλοκαιρινό look παραλίας, με 
φίλτρα προστασίας UV. 

Για ποιόν είναι : Για όποιον  θέλει να 
δημιουργήσει το δικό του κυματιστό ή 
«όπως στην παραλία»  ατημέλητο 
χτένισμα ή για λιπαρά μαλλιά.

Οδηγίες χρήσης : Ψεκάστε σε νωπά 
μαλλιά, πρώτα επάνω στην περιοχή ρίζας 
και έπειτα στο μήκος. Δουλέψτε με τα 
χέρια και αφήστε να στεγνώσει φυσικά ή 
χρησιμοποιήστε φυσούνα για extra όγκο. 
Σε λιπαρά μαλλιά που θέλουν όγκο, 
ψεκάστε στην ρίζα και μετά προχωρήστε 
στο χτένισμα με σεσουάρ.

Κύρια χαρακτηριστικά :
Fixing Polymers
Salt 
UV Filters
Pro-vitamin Β

Τι είναι : Σπρέι σούπερ όγκου κατά της λιπαρότητας των μαλλιών ή για 
ατίθασο-ατημέλητο LOOK  παραλίας. 

Salt spray 200ml 

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Τι κάνει : Στεγνώνει γρήγορα, δεν 
κολλάει τα μαλλιά , ενυδατικό , δεν 
αφήνει  υπολείμματα, εξαφανίζει το 
στατικό ηλεκτρισμό, φεύγει εύκολα 
με το βούρτσισμα.

Για ποιόν είναι : Για μακριά ή κοντά 
μαλλιά, για μοντέρνα κουρέματα,  
που δεν θέλουν να είναι 
κολλαρισμένα,  αλλά θέλουν να 
έχουν κατεύθυνση, επίσης για 
όποιον θέλει να ορίζει τις μπούκλες 
του.

Οδηγίες χρήσης : Απλώστε με τα 
χέρια σας, σε υγρά ή στεγνά μαλλιά 
και δημιουργήστε το styling.

Κύρια χαρακτηριστικά :
Fixing Polymers

Τι είναι : Υγρό Τζελ styling με ελαστικό κράτημα, δεν αφήνει υπολείμματα 
και χαρίζει υπέροχη λάμψη στα μαλλιά.

Liquid gel 200ml | 1000ml 



Για ποιόν είναι : Για αυτούς που 
θέλουν  να διαμορφώσουν τη δική 
τους προσωπική εμφάνιση, με στυλ με 
οποιοδήποτε look γλυπτικής, είναι 
ιδανικό για κοντά μαλλιά, πάστα 
styling μαλλιών.

Οδηγίες χρήσης :  Απλώστε με τα 
χέρια σας σε στεγνά μαλλιά και 
δημιουργήστε.

Κύρια χαρακτηριστικά :
Synthetic Polymers πολυμερή για την 
διαμόρφωση του styling των μαλλιών.
Beeswax κερί μελισσών για γλυπτική 
και προστασία.

Τι είναι : Δυνατή πάστα styling με ματ φινίρισμα.

Τι κάνει : Πάστα που δουλεύεται εύκολα, χαρίζει μαλλιά με υφή και 
σχήμα.

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.

Molding paste 100ml 



Styling glue 150ml 

Για ποιόν είναι : Για αυτούς που 
θέλουν  να διαμορφώσουν το δικό 
τους προσωπικό styling, ιδιαίτερα 
κατάλληλο για κοντά και ανδρικά 
μαλλιά.

Οδηγίες χρήσης : Απλώστε με τα 
χέρια σας σε νωπά ή στεγνά μαλλιά. 
Ορίζει τα μαλλιά σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Αφαιρείται εύκολα με 
νερό.

Κύρια χαρακτηριστικά :
Polymeric molecules, προστατεύουν 
και κάνουν τα μαλλιά στιλπνά και 
λαμπερά.
Lipophilic molecules, χαρίζει εξτρά 
δύναμη για το super κράτημα, ενώ 
χαρίζει την απαιτούμενη ενυδάτωση 
που χρειάζονται τα μαλλιά.

Τι είναι : Κόλλα Styling με απίστευτο κράτημα και ματ τελείωμα.

Τι κάνει : Μαλλιά με στυλ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
Ιδανικό για άνδρες.  Φεύγει εύκολα με το λούσιμο.

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.



Για ποιόν είναι : Για κάθε 
τύπο και μήκος μαλλιών,  για 
φοβερά αποτελέσματα styling.

Οδηγίες χρήσης : 
Χρησιμοποιείστε το  σε στεγνά 
μαλλιά, σαν κερί ή σαν τζελ. 
Δημιουργείστε ένα rasta look. 
φεύγει εύκολα με το λούσιμο. 

Κύρια χαρακτηριστικά :
Glycerine, για υγρασία και 
λάμψη.
Lipophilic molecules, χαρίζει 
εξτρά δύναμη για το super
κράτημα.
Solar filter, προστατεύει τα 
μαλλιά από τις ακτίνες του 
ήλιου.

Τι είναι : Πολύ δυνατό κερί, σε μορφή παχύρευστου τζέλ, με ματ 
αποτέλεσμα για κάθε τύπο μαλλιών.

Τι κάνει : Χαρίζει  φοβερά αποτελέσματα styling, με φοβερό κράτημα, 
ιδανικό ακόμη και για rasta look.

VEGAN ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS, 
SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS. 
Δερματολογικά ελεγμένα, δεν δοκιμάζονται σε ζώα.

Reggae wax 75ml 



Mood Hair Colour Greece
zida_diamant

www.zidapro.gr
www.zidashop.gr
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