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koleston perfect

INNOSENSE

koleston perfect

INNOSENSE

σύστημα του οργανισμού μας.

ή κνησμός.
• Περιορίζονται στην περιοχή
επαφής.
• Παύουν αμέσως μόλις παύσει
η χρήση του προϊόντος που
προκάλεσε το πρόβλημα.

• Τα πιθανά συμπτώματα είναι
εξάνθημα, ζαλάδα, λιποθυμία,
δύσπνοια ή πρήξιμο.
• Πρέπει να ζητηθεί άμεσα ιατρική
εξέταση.
• Σε σπάνιες περιπτώσεις
μία βαφή μαλ λιών μπορεί να
αποτελέσει αλ λεργιογόνο και να
προκαλέσει αλ λεργική
αντίδραση.
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ILLUMINA COLOR
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICROLIGHT
ΑΛΚΑΛΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ
ΟΜΟΡΦΙΑ
ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ.
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Το ILLUMINA COLOR περιέχει την προηγμένη τεχ νολογία Microlight TM
η οποία δεσμεύει τα ιόν τα μετάλ λου που παραμένουν στην τρίχα μετά
το λούσιμο, μειώνον τας έτσι τη φθορά του κεράτινου περιβλήματος της
τρίχας και διατηρών τας την επιφάνειά του πιο υγιή και πιο διαφανή
Όλες οι μόνιμες βαφές μαλ λιών χρειάζονται έναν αλκαλικό παράγοντα
στηανάμεσα
σύνθεσή τους ο οποίος
ανοίξει το κεράτινο
περίβλημα τηςσυστατικό
τρίχας
στιςθαβαφές.
Το βασικό
της τεχ νολογίας Microlight TM
ούτως ώστε να διεισδύσουν τα οξειδωτικά συστατικά και να σχηματιστούν
είναι
το EDDS.
τα μόρια
των χρωστικών.
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Η ΧΗΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΒΑΦΩΝ

ΑΛΚΑΛΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Όλες οι μόνιμες βαφές μαλ λιών χρειάζονται έναν αλκαλικό
παράγοντα στη σύνθεσή τους ο οποίος θα ανοίξει το κεράτινο
περίβλημα της τρίχας ούτως ώστε να διεισδύσουν τα οξειδωτικά
συστατικά και να σχηματιστούν τα μόρια των χρωστικών.

Τα βασικά συστατικά των μόνιμων βαφών για τα μαλ λιά είναι:
• Οι οξειδωτικοί παράγοντες (πρόδρομες ενώσεις & συζεύκτες)
• Ο αλκαλικός παράγοντας (αμμωνία ή ΜΕΑ)
Οι πιο κοινές πρόδρομες ενώσεις οξείδωσης είναι το pPD και το pTD,
που είναι και οι πιο αμφιλεγόμενες εξαιτίας ενδεχόμενης πρόκλησης αλ λεργίας.
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ΑΜΜΩΝΙΑ

ΜΕΑ

• Επιτυγχάνει ξάνοιγμα έως και 5 τόνους, εξαιρετική κάλυψη των
λευκών μαλ λιών και ατόφια χρωματικά αποτελέσματα χωρίς τα
μαλ λιά να χάνουν τη ζωντάνια τους.
• Ασφαλής επιλογή για πάνω από 50 χρόνια.
• Μετά τη δράση της, εξατμίζεται εύκολα με αποτέλεσμα τα μαλ λιά να
αποκτούν μία υγιή όψη και λάμψη.

• Έχει λιγότερο έντονη χημική οσμή σε
σύγκριση με την αμμωνία.
• Χρησιμοποιείται σε ημι-μόνιμες βαφές και σε
μόνιμες βαφές χωρίς αμμωνία.
• Κατάλ ληλη όταν οι απαιτήσεις στο χρώμα
είναι μικρότερες (λίγο ή καθόλου ξάνοιγμα,
μικρή κάλυψη των λευκών). Διαφορετικά
η αμμωνία είναι αποτελεσματικότερη ως
αλκαλικός παράγοντας.
• Δεν είναι νέα ανακάλυψη – την εισήγαγε η
Wella με το Color Touch πριν 20 χρόνια.

VS

ammonia

ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΑ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ;
Η ΜΕΑ είναι υγρό με μόρια μεγάλου μεγέθους.
Αυτό σημαίνει ότι:
• Τείνει να παραμένει στα μαλ λιά ακόμη και
μετά το λούσιμο, κάτι που μπορεί να
προκαλέσει φθορά στη δομή της τρίχας και
να κάνει τα μαλ λιά ξηρά και θαμπά.
• Χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες ΜΕΑ
προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά
χρωματικά αποτελέσματα, κάτι που επίσης
προκαλεί μεγαλύτερη φθορά στα μαλ λιά.
• Η χρωματική απόδοση είναι πολύ πιο
αδύναμη με χρήση φυσιολογικής ποσότητας
ΜΕΑ.

Η Wella Professionals βάσει της
επιστημονικής τεκμηρίωσης αλ λά και της
τεχνικής εμπειρίας της, έχει επιλέξει την
αμμωνία ως αλκαλικό παράγοντα στις μόνιμες
βαφές της, καθώς σε σύγκριση με τη ΜΕΑ:
• Επιτυγχάνει τα βέλτιστα χρωματικά
αποτελέσματα και τη μέγιστη προστασία των
μαλ λιών για βαφή επιπέδου 3.
• Εξασφαλίζει μικρότερη φθορά των μαλ λιών
σε βάθος χρόνου και προστατεύει
περισσότερο τη δύναμη της τρίχας.
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ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ
pyrazol
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PYRAZOL;
Το Pyrazol (1-υδροξυ-αιθυλο
4,5-διαμινο θειϊκό πυραζόλιο)
είναι μία πρόδρομη χρωστική
ένωση που χρησιμοποιείται σε
μόνιμες βαφές.
ΠΩΣ ΔΡΑ ΤΟ PYRAZOL;
Το Pyrazol χαρίζει πολύ έντονα
κόκκινα. Δεν αποδίδει όλη τη
χρωματική παλέτα όταν δρα
συνδυαστικά με τις υπάρχουσες
βαφές – δίνει μόνο κόκκινα/
πορτοκαλί. Όχι μπλε, όχι
κίτρινα.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PYRAZOL;
Είναι μία χρωστική που
χρησιμοποιείται στο 15-18%
περίπου των βαφών της Wella
Professionals. Κυρίως στις
κόκκινες και στις έντονες βιολέ
αποχρώσεις.

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ PYRAZOL
ΑΠΟ ΤΟ PTD ΚΑΙ ΤΟ PPD;
Το Pyrazol, όταν
χρησιμοποιείται μόνο
του, χαρίζει εξαιρετικά
έντονα κόκκινα. Στις πιο
πολ λές περιπτώσεις δρα
συνδυαστικά επίσης με το pTD
και χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία άλ λων αποχρώσεων,
όπως τα βιολέ.
Τα pPD/pTD συγκριτικά,
αποδίδουν όλη τη
χρωματική παλέτα (όταν
δρουν συνδυαστικά μεταξύ
τους, δίνουν όλη τη γκάμα
χρωμάτων). Όμως, τα pPD/pTD
ΔΕΝ αποδίδουν την ‘ένταση’ του
κόκκινου που αποδίδει το
Pyrazol. Γι’ αυτό και
χρειαζόμαστε και τις δύο
χρωστικές.
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ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ
PPD ΚΑΙ PTD ΣΤΙΣ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Τα pPD & pTD είναι μόρια χρωστικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία των βαφών
μαλ λιών από το 1907, λόγω του ότι έχουν τη βέλτιστη χρωματική απόδοση, ειδικά αναφορικά με
τη διάρκεια και την κάλυψη στις φυσικές και καφέ αποχρώσεις.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PPD;
Το pPD (παραφαινυλενο-διαμίνη)
είναι μία πρόδρομη ένωση που
χρησιμοποιείται στις μόνιμες
(οξειδωτικές) βαφές μαλλιών.
ΠΩΣ ΔΡΑ ΤΟ PPD;
Το pPD χρησιμοποιείται σταθερά
σε μόνιμες (οξειδωτικές)
βαφές μαλλιών και είναι
απαραίτητο σε όλες σχεδόν τις
αποχρώσεις, και ειδικότερα
στις σκουρότερες αποχρώσεις.
Σχεδόν όλες οι οξειδωτικές
βαφές μαλλιών περιέχουν μία
χρωστική τύπου pPD καθώς
αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος
για να επιτευχθεί μόνιμο χρώμα
και ο μοναδικός τρόπος για την
επιτυχημένη κάλυψη των λευκών
μαλλιών έως και 100%.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PPD;
Το pPD χρησιμοποιείται ευρέως
στις μόνιμες βαφές μαλλιών
και είναι απαραίτητο για τις
περισσότερες αποχρώσεις
και ιδιαίτερα για τις φυσικές,

σκούρες και καφέ αποχρώσεις.
Όπως και να ‘χει, είτε αυτό,
είτε μία παρεμφερής πρόδρομη
ένωση, το pTD, θα ενυπάρχει
στις φυσικές, σκούρες και καφέ
αποχρώσεις.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PTD;
Το pTD (παρατολουενο-διαμίνη)
είναι επίσης μία πρόδρομη ένωση
που χρησιμοποιείται στις μόνιμες
(οξειδωτικές) βαφές μαλλιών.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ PTD ΚΑΙ ΤΟΥ PPD;
Το pTD σχεδιάστηκε ως
εναλλακτικό του pPD. Βοηθάει
στον σχηματισμό παραπροϊόντων
με μικρότερο κίνδυνο
αλλεργιογόνου δράσης, αλλά οι
διαφορές με το pPD δεν είναι
σημαντικές. Η απόδοσή του είναι
αντίστοιχη αναφορικά με την
κάλυψη των λευκών μαλλιών,
το χρωματικό φάσμα & το ύψος
τόνου. Στη Wella Professionals
δεν χρησιμοποιούμε το pPD στη
σύνθεση των βαφών μας.

pTD
pPD
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ILLumina color
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICROLIGHT
Το ILLUMINA COLOR περιέχει την προηγμένη τεχνολογία
MicrolightTM η οποία δεσμεύει τα ιόν τα μετάλ λου που παραμένουν
στην τρίχα μετά το λούσιμο, μειώνον τας έτσι τη φθορά του
κεράτινου περιβλήματος της τρίχας και διατηρών τας την
επιφάνειά του πιο υγιή και πιο διαφανή ανάμεσα στις βαφές.
Το βασικό συστατικό της τεχνολογίας MicrolightTM είναι το EDDS.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EDDS;
Το EDDS (ΑιθυλενοδιαμινοΝ,Ν’ δισουκινικό οξύ) είναι
ένα χαλκο-δεσμευτικό μόριο,
το οποίο εμποδίζει τα ιόντα
χαλκού να επιδράσουν κατά τη
διάρκεια της βαφής.
ΠΩΣ ΔΡΑ ΤΟ EDDS;
Το EDDS στη σύνθεση του
ILLUMINA COLOR δεσμεύει
τον χαλκό κατά τη διάρκεια της
βαφής, με αποτέλεσμα αυτός
να μην μπορεί να αντιδράσει με
το υπεροξείδιο του υδρογόνου
(οξυζενέ). Κατά συνέπεια, ο
σχηματισμός ελευθέρων ριζών
μειώνεται δραστικά και ως εκ
τούτου μειώνεται σημαντικά η
φθορά της τρίχας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ
ΤΡΙΧΑΣ;
Ο χαλκός ενυπάρχει εξ
αρχής στις ίνες της τρίχας,
προερχόμενος από το νερό με
το οποίο λούζουμε τα μαλ λιά
και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια
μίας συνηθισμένης μόνιμης
βαφής, τα ιόντα του χαλκού
αντιδρούν με το υπεροξείδιο
του υδρογόνου, παράγοντας
ελεύθερες ρίζες. Αυτές είναι
ιδιαίτερα δραστικά μόρια
τα οποία επιτίθενται και
καταστρέφουν τις πρωτεΐνες
της επιφάνειας της τρίχας.
Μία κατεστραμμένη επιφάνεια
τρίχας δεν αντανακλά αρκετά το
φως και έχει σαν αποτέλεσμα
μία πολύ μειωμένη λάμψη στα
μαλ λιά.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;
Όταν η επιφάνεια της τρίχας προστατεύεται, και ως εκ τούτου
είναι πιο ανέπαφη και λεία, η αντανάκλαση του φωτός επάνω της
είναι πολύ ισχυρότερη, ενώ το φως μπορεί να διεισδύει και μέσα
στην τρίχα και να αλ ληλεπιδρά με κάθε ξεχωριστή χρωστική,
δημιουργώντας μία ασύγκριτη φωτεινότητα στα μαλ λιά.

14

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ;
• Οι αλ λεργίες είναι
απροσδόκητης έντασης
αντιδράσεις απέναντι σε
ουσίες του περιβάλ λοντός
μας.
• Μία αλ λεργική αντίδραση
είναι μία αντίδραση του
ανοσοποιητικού μας
συστήματος απέναντι σε κατά
τα άλ λα ακίνδυνες ουσίες,
που ονομάζονται
αλ λεργιογόνα.
• Τα αλ λεργιογόνα υπάρχουν
διάσπαρτα στο φυσικό
περιβάλ λον, σε όλα τα είδη
τροφίμων, στα ρούχα και σε
αντικείμενα καθημερινής
χρήσης.
• Ο ανθρώπινος οργανισμός
έχει τη δυνατότητα να
αντιδρά σε ουσίες που
εισπνέουμε, καταπίνουμε,
εγχέουμε ή που έρχονται σε
επαφή με το δέρμα μας.

• Στη μεγάλη τους πλειονότητα
οι άνθρωποι δεν θα
εμφανίσουν ποτέ αλ λεργία σε
κάποια συγκεκριμένη ουσία
και μπορούν να χρησιμοποιούν
προϊόντα που περιέχουν
αλ λεργιογόνα χωρίς κανένα
πρόβλημα.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ;
• Στην πραγματικότητα
οποιαδήποτε ουσία μπορεί να
αποτελέσει αλ λεργιογόνο.
• Υπάρχουν δύο βασικά είδη
δυσανεξίας που μπορεί να
εμφανίσει κάποιος:

1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ
(ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ)
• Είναι οι πιο συνηθισμένες
αντιδράσεις δυσανεξίας και
δεν θα πρέπει να συγχέονται
με τις αλ λεργικές
αντιδράσεις.
• Δεν σχετίζονται με το
ανοσοποιητικό σύστημα.
• Μπορούν να εμφανιστούν ως
κοκκινίλα στο δέρμα,
τσούξιμο, ή κνησμός.
• Περιορίζονται στην περιοχή
επαφής.
• Παύουν αμέσως μόλις παύσει
η χρήση του προϊόντος που
προκάλεσε το πρόβλημα.

2. ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
• Υπερβολικές αντιδράσεις του
οργανισμού μας σε ουσίες του
περιβάλ λοντος οι οποίες
είναι ακίνδυνες για τους
περισσότερους ανθρώπους.
• Αντίθετα από τις αντιδράσεις
ερεθισμού (ευαισθησία),
οι αλ λεργικές αντιδράσεις
σχετίζονται με το
ανοσοποιητικό σύστημα του
οργανισμού μας.
• Τα πιθανά συμπτώματα είναι
εξάνθημα, ζαλάδα, λιποθυμία,
δύσπνοια ή πρήξιμο.
• Πρέπει να ζητηθεί άμεσα
ιατρική εξέταση.
• Σε σπάνιες περιπτώσεις
μία βαφή μαλ λιών μπορεί να
αποτελέσει αλ λεργιογόνο και
να προκαλέσει αλ λεργική
αντίδραση.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

Σας παρουσιάζουμε τη νέα Koleston Perfect INNOSENSE, μια νέα μόνιμη βαφή για
ζωντανό χρώμα, με την απόδοση της Koleston Perfect, ειδικά σχεδιασμένη να μειώνει
τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργίας.* Μία μοναδική εμπειρία ομορφιάς και υγείας.

ΤΙ ΝΕΟ ΕΙΣΑΓΕΙ:
Η μόνη βαφή μαλλιών με το ΝΕΟ
μόριο χρώματος ME+.
Σύνθεση χωρίς pPD ή pTD.* **
Ειδικά σχεδιασμένη να μειώνει τον
κίνδυνο εμφάνισης αλλεργίας.*
20 πλούσιες, ζωντανές,
αλληλοσυνδυαζόμενες αποχρώσεις
για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
χρώματος.
ΝΕΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΤΟΝΟΣ 0/0 για να
εξατομικεύετε την ένταση των άλλων
αποχρώσεων.
Συμπεριλαμβάνει το Special Mix
0/43 για πιο εκφραστικά χρωματικά
αποτελέσματα.
Νέο, διακριτικό άρωμα καλοκαιρινών
λουλουδιών.
Εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ερευνών για τις
Αλλεργίες (ECARF). Η πρώτη μόνιμη βαφή με έως και
100% κάλυψη των λευκών και με έως 3 τόνους ξάνοιγμα
που φέρει τη σφραγίδα πιστοποίησης του ECARF.
www.ecarf.org

*Παρ’ ότι ο κίνδυνος εμφάνισης νέας αλλεργίας είναι μειωμένος, εντούτοις δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μίας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης. Διεξάγετε πάντοτε ένα Τεστ
Αλλεργικής Αντίδρασης 48 ώρες πριν από οποιαδήποτε υπηρεσία χρώματος. Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες ασφάλειας και συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.wella.gr/innosense. Εάν η
πελάτισσά σας έχει εμφανίσει στο παρελθόν αλλεργική αντίδραση σε βαφή μαλλιών, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε βαφή.
Το ΜΕ+ εμπεριέχεται στις αποχρώσεις Pure Naturals, Rich Naturals και Deep Browns της Koleston Perfect Innosense.
**Άλλα συστατικά που περιέχονται σ’ αυτό το προϊόν θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Μην προχωρήσετε σε βαφή εάν η πελάτισσά σας έχει παρουσιάσει
στο παρελθόν αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε συστατικό βαφής μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων των pPD και pTD. Διεξάγετε πάντοτε ένα Τεστ Αλλεργικής Αντίδρασης 48 ώρες πριν από
οποιαδήποτε υπηρεσία χρώματος. Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες ασφάλειας και συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.wella.gr/innosense.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
+
ΤΟ ΜΕ ;

1

3

Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται αλλεργίες
στις βαφές μαλλιών, κυρίως προκαλούμενες από δύο
ευρέως χρησιμοποιούμενα μόρια χρώματος: το pPD
(παραφαινυλενο-διαμίνη) και το pTD (παρατολουενοδιαμίνη). Όμως το pPD και το pTD χρησιμοποιούνται
γιατί αποδίδουν άριστη ζωντάνια και διάρκεια
χρώματος καθώς και κάλυψη των λευκών μαλλιών.

Τα κύτταρα-T ελέγχουν τα πάντα καθώς
εισέρχονται στον οργανισμό μας για να
προλάβουν πιθανούς κινδύνους όπως
βακτήρια και ιοί.

κύτταρο-T

4
2

Όταν στους υποδοχείς των κυττάρων-T εφαρμόσουν σωματίδια
πιθανών επικίνδυνων ουσιών, αυτοί ενεργοποιούν το
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, κάτι που ονομάζεται
“πρόκληση ανοσοποιητικής αντίδρασης”. Όμως, μερικές
φορές τα κύτταρα-T κάνουν λάθη. Μία ουσία εφαρμόζει,
αναγνωρίζεται ως επικίνδυνη και ενεργοποιεί μία ανοσοποιητική
αντίδραση… παρ’ ότι η ουσία είναι ακίνδυνη. Αυτό συμβαίνει
όταν εμφανίζονται αλλεργίες σε άτομα που δεν έχουν εμφανίσει
ξανά κατά το παρελθόν αλλεργία, όπως οι συνήθεις τροφικές
αλλεργίες στους
ξηρούς καρπούς
ή οι αλλεργίες
στα καλλυντικά.

Επί 20 χρόνια οι επιστήμονες της Wella διεξήγαν
έρευνες για τη δημιουργία ενός μορίου που να
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργίας και
ταυτόχρονα να διατηρεί αμείωτη τη χρωματική
απόδοση. Και το πέτυχαν – το επαναστικό, νέο
μόριο χρώματος ΜΕ+. Το ΜΕ+ διατηρεί το μέρος
του μορίου που εξασφαλίζει τη χρωματική
ζωντάνια, τη διάρκεια και την κάλυψη των
λευκών, αλλά έχει τροποποιημένο σχήμα ώστε
να μην εφαρμόζει εύκολα στα κύτταρα-T. Έτσι,
μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης αλλεργίας.*
Τόσο απλό… τόσο έξυπνο.

Έχετε υπόψη ότι παρ’ ότι το ΜΕ+ μειώνει τον
κίνδυνο εμφάνισης αλλεργίας, εντούτοις
παραμένει ο κίνδυνος μίας σοβαρής αλλεργικής
αντίδρασης. Προληπτικά, διεξάγετε πάντοτε ένα
Τεστ Αλλεργικής Αντίδρασης 48 ώρες πριν από
οποιαδήποτε υπηρεσία χρώματος και τηρείτε
αυστηρά τις οδηγίες ασφάλειας. Εάν η πελάτισσά
σας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν αλλεργική
αντίδραση σε οποιοδήποτε συστατικό βαφής
μαλλιών όπως το pTD ή το pPD, δεν θα πρέπει
να προχωρήσετε σε βαφή, καθώς δεν μπορεί
να αποκλειστεί η πιθανότητα να είναι αλλεργική
στο ΜΕ+.

*Το ΜΕ+ εμπεριέχεται στις αποχρώσεις Pure Naturals, Rich Naturals και Deep Browns της Koleston Perfect Innosense.
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ΤΕΣΤ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΒΑΦΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για να εξασφαλίσετε ότι η
πελάτισσά σας θα φύγει από
το κομμωτήριο με το υπέροχο
χρωματικό αποτέλεσμα που
επιθυμούσε, θα πρέπει πρώτα
να έχετε τηρήσει όλες τις
οδηγίες ασφάλειας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Σε κάθε πελάτισσα που κάνει
βαφή, θα πρέπει πάντοτε
να διεξάγετε μία εκτενή
συμβουλευτική σε ό,τι αφορά
σε μαλ λιά/δέρμα κεφαλής/
χρώμα.
• Η συμβουλευτική θα σας
βοηθήσει να αποφασίσετε
ποια υπηρεσία χρώματος
είναι πιο κατάλ ληλη και να
καταλήξετε αν χρειάζεται να
διεξαγάγετε Τεστ Α λ λεργικής
Αντίδρασης πριν την υπηρεσία
χρώματος.
• Καταγράψτε τα σχετικά
αποτελέσματα στην καρτέλα
της κάθε πελάτισσας.
• Εάν ακολουθήσετε τις
σχετικές οδηγίες, οι
πιθανότητες να παρουσιάσει
κάποιο πρόβλημα η πελάτισσά
σας κατά τη διάρκεια της
βαφής, είναι ελάχιστες.
Κανένα πρωτόκολ λο ή τεστ δεν μπορεί να
εγ γυηθεί 100% ότι δεν θα παρουσιαστεί
αλ λεργική αντίδραση σε κάποια βαφή στο μέλ λον.

• Φτιάξτε και κρατήστε μια
καρτέλα για κάθε πελάτισσα.
• Καταγράψτε τις λεπτομέρειες
για τη βαφή που κάνατε σε
κάθε πελάτισσα, την
ημερομηνία του τελευταίου
της Τεστ Α λ λεργικής
Αντίδρασης και το αντίστοιχο
αποτέλεσμα.
Είναι σπάνια η περίπτωση μία
πελάτισσα να παρουσιάσει
πρόβλημα μετά το τέλος
της βαφής. Παρ’ όλα αυτά,
όπως και με πολ λά άλ λα
προϊόντα κοινής χρήσης, όπως
συγκεκριμένα τρόφιμα ή υλικά,
οι βαφές μαλ λιών μπορούν
να προκαλέσουν αλ λεργικές
αντιδράσεις σε έναν μικρό
αριθμό ανθρώπων.

ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΝΑ
ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΑΦΗ.
Jon commander,
Διευθυντής παγκόσμιου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού,
well a professionals color
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ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤAI
TO ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Μετά από 45 λεπτά
ξεβγάλετε με χλιαρό νερό
την περιοχή και ταμπονάρετε
με μία καθαρή πετσέτα.

8

Μετά την Επαγ γελματική Συμβουλευτική, μπορεί να χρειαστεί να διεξαγάγετε ένα Τεστ
Α λ λεργικής Αντίδρασης πριν προχωρήσετε σε μία υπηρεσία χρώματος. Τα σχετικά έντυπα
οδηγιών μας σας υποδεικνύουν πώς να το κάνετε αυτό για κάθε ένα από τα οξειδωτικά μας
προϊόντα, αλ λά το εξηγούμε και παρακάτω.

Ζυγίστε στο μπολ
5 gr της απόχρωσης
που επιλέξατε κατά
τη διάρκεια της
συμβουλευτικής.

Ζητήστε από την
πελάτισσα να επιστρέψει
στο κομμωτήριο μετά
από 48 ώρες ή να σας
τηλεφωνήσει για να
σας ενημερώσει για το
αποτέλεσμα.

2
Ζυγίστε στο μπολ 5 gr
ή μετρήστε 5 ml της
κατάλ ληλης οξειδωτικής
κρέμας.

48
ΩΡΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Μπολ ανάμιξης χρωμάτων
• Αναδευτήρας
• Ζυγαριά ή δοσομετρητής Wella
• Πινέλο βαφής

1

7

3
Αναμίξτε το χρώμα και την
οξειδωτική κρέμα με τον
αναδευτήρα μέχρι το μίγμα
να γίνει ομοιόμορφο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
•Α
 ν δεν παρουσιαστεί κάποια αντίδραση στο Τεστ Α λ λεργικής
Αντίδρασης στη διάρκεια των 48 ωρών, τότε μπορείτε να
προχωρήσετε στην υπηρεσία χρώματος.
• Αν παρουσιαστεί κοκκινίλα, καύσος ή κνησμός κατά τη
διάρκεια ή μετά την παρέλευση των 48 ωρών, ξεβγάλετε
αμέσως. Η πελάτισσα θα πρέπει να συμβουλευθεί γιατρό.
Δεν θα πρέπει να κάνει βαφή.

1
cm2

4

Με την άκρη του
πινέλου βαφής πάρτε
μία μικρή ποσότητα του
μίγματος.

Απλώστε το μίγμα σε
επιφάνεια 1 cm2 ακριβώς
κάτω από την εσωτερική
κοιλότητα του αγκώνα.

5

• Σημειώστε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρξει χρωματισμός
του δέρματος από το μίγμα χρώματος. Αυτό επίσης θα
υποχωρήσει μέσα στις 48 ώρες μετά το Τεστ Α λ λεργικής
Αντίδρασης.

Αφήστε το μίγμα εκεί
ακάλυπτο για 45 λεπτά.

6

Καθαρό δέρμα χωρίς
κοκκινίλα.

48 ώρ.

Δέρμα με αλ λεργική
αντίδραση. Μην κάνετε βαφή.
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ΒΑΦΗ
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• 	Φοράτε κατάλ ληλα γάντια κατά
τη διάρκεια της προετοιμασίας,
της εφαρμογής και του
ξεβγάλματος του προϊόντος, για
να προστατέψετε τα χέρια σας.
• Μην το χρησιμοποιείτε για να
βάψετε βλεφαρίδες ή φρύδια.
• Αποφύγετε την επαφή με τα
μάτια. Αν το προϊόν έλθει σε
επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε
αμέσως τα μάτια με άφθονο
νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το Wella Studio
στο τηλ.: 210 6771360

ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ
ΟΜΟΡΦΙΑ
ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ.
Josh wood,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Κ Α ΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,
well a professionals color

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ
KOLESTON PERFECT
INNOSENSE ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑ.
Andrea Hecker,
salon Ha arfaerberei, ΜΟΝΑ ΧΟ

30

Koleston Perfect INNOSENSE

TA ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΟΜΜΩΤΕΣ.
• Επιδεικνύετε την εξειδίκευσή σας στο χρώμα.
• Μένετε συντονισμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις
στην ομορφιά και το ευ ζειν.

• Παρέχετε στις πελάτισσές σας μοναδική
συμβουλευτική και γνώσεις σε αυτόν τον τομέα.

• Αυξάνετε τον τζίρο από την εξειδικευμένη υπηρεσία.
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Koleston Perfect INNOSENSE

TA ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ.
• Εις βάθος ενημέρωση σχετικά με την καταλληλότητα της
βαφής σε πελάτισσες συνειδητοποιημένες αναφορικά με
την αλλεργία και τα συστατικά.

• Επιδεικνύεται το καθήκον της φροντίδας για τις ανάγκες
όλων των πελατισσών.

• Παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες χρώματος.
• Ειδικοί επαγγελματίες φροντίζουν να συμβουλεύουν κάθε
πελάτισσα και να προτείνουν συγκεκριμένα προϊόντα και
υπηρεσίες για τις ιδιαίτερες ανάγκες της.
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Koleston Perfect INNOSENSE

TA ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ.
• Μία εξατομικευμένη υπηρεσία χρώματος.
• Μία εμπειρία χρώματος, ομορφιάς και υγείας.
• Μία βαφή σχεδιασμένη να μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης αλλεργίας.*

• Μπορώ να επιλέξω το καλύτερο για ΜΕΝΑ και
να αποκτήσω ένα ζωντανό χρώμα μαλλιών!

• Μία αίσθηση ευ ζειν που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής μου.
• Εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ερευνών
για τις Αλλεργίες (ECARF). www.ecarf.org

*Παρ’ ότι ο κίνδυνος εμφάνισης νέας αλλεργίας είναι μειωμένος, εντούτοις δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μίας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης. Διεξάγετε
πάντοτε ένα Τεστ Αλλεργικής Αντίδρασης 48 ώρες πριν από οποιαδήποτε υπηρεσία χρώματος. Τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες ασφάλειας και συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα
www.wella.gr/innosense. Εάν η πελάτισσά σας έχει εμφανίσει στο παρελθόν αλλεργική αντίδραση σε βαφή μαλλιών, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε βαφή.
Το ΜΕ+ εμπεριέχεται στις αποχρώσεις Pure Naturals, Rich Naturals και Deep Browns της Koleston Perfect Innosense.

ΠΑΛΕΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ
PURE NATURALS
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Κ ΑΘΑΡΟΣ ΤΟΝΟΣ/
SPECIAL MIX
Ανάμιξη: Απόχρωση + Απόχρωση

Ανάμιξη: Απόχρωση + Καθαρός
Τόνος (0/0)

Ανάμιξη: Απόχρωση + Τόνος
Special Mix

Διευρύνετε τις δυνατότητές σας στην υπηρεσία μόνιμου χρώματος. Ικανοποιήστε
τις συνειδητοποιημένες πελάτισσες αναφορικά με την αλ λεργία και τα συστατικά,
με απόλυτη ζωντάνια χρώματος, από τα εκλεπτυσμένα ξανθά και καστανά μέχρι τα
έντονα μαύρα και τα τολμηρά κόκκινα.*
*Το ΜΕ+ εμπεριέχεται στις αποχρώσεις Pure Naturals, Rich Naturals και Deep Browns της Koleston Perfect Innosense.

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ KOLESTON PERFECT.

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Η KOLESTON PERFECT:
· Π λούσιο και ζωντανό χρώμα όπως της Koleston Perfect
· Κανένας συμβιβασμός στη χρωματική απόδοση που γνωρίζετε
και αγαπάτε
· Χρησιμοποιήστε το Welloxon Perfect ως συνήθως
· Αναλογία ανάμιξης 1:1
· Ίδιος χρόνος αναμονής

·
·
·
·

Ίδιο σύστημα αρίθμησης αποχρώσεων
Έως και 100% κάλυψη των λευκών
Έως και 3 τόνοι ξάνοιγμα
Ίδιες τεχνικές εφαρμογής χρώματος,
συμπεριλαμβανομένου του Color.id
· Χρήση και με Climazon
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Koleston Perfect Innosense & Welloxon Perfect

• Δεν συνιστάται η ανάμιξη με Koleston Perfect
• Ανάμιξη 1:1. Για παράδειγμα: 60 ml Koleston Perfect Innosense +
60 ml Welloxon Perfect
• Έως και 100% κάλυψη λευκών
• Έως και 3 τόνοι ξάνοιγμα

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

12 %

Welloxon Perfect 40 Vol.
3 τόνοι ξάνοιγμα

9%

Welloxon Perfect 30 Vol.
2 τόνοι ξάνοιγμα

6%

Welloxon Perfect 20 Vol.
1 τόνος ξάνοιγμα
Κάλυψη γκρίζων/λευκών
Ίδιο ύψος τόνου ή πιο σκούρο
χρώμα

+1

μέρος
Koleston Perfect Innosense

ΒΑΦΗ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
Απαιτείται η προσθήκη μίας απόχρωσης Pure Naturals
για να επιτευχθεί επαρκής κάλυψη.

30 – 50 %

50 –100 %

Προσθέστε 1/3 απόχρωσης
Pure Naturals

Προσθέστε 1/2 απόχρωσης
Pure Naturals

λευκά μαλλιά

λευκά μαλλιά

ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Παρ’ ότι ο κίνδυνος
εμφάνισης νέας αλλεργίας
είναι μειωμένος, εντούτοις
δεν μπορεί να αποκλειστεί
η πιθανότητα μίας σοβαρής
αλλεργικής αντίδρασης.
Διεξάγετε πάντοτε ένα Τεστ
Αλλεργικής Αντίδρασης 48
ώρες πριν από οποιαδήποτε
υπηρεσία χρώματος.
Αναμίξτε μία μικρή ποσότητα
του χρώματος που έχετε
επιλέξει για την πελάτισσα
με οξειδωτική κρέμα,
σύμφωνα με τις οδηγίες
ανάμιξης. Εφαρμόστε
το μίγμα σε μία καθαρή
επιφάνεια δέρματος 1 cm2
στο εσωτερικό του αγκώνα.
Αφήστε το ακάλυπτο για 45

λεπτά, ξεβγάλετε με χλιαρό
νερό, στεγνώστε απαλά
το δέρμα και ζητήστε από
την πελάτισσά σας να μην
πειράξει αυτή την περιοχή
για 48 ώρες. Αν εμφανιστούν
συμπτώματα κοκκινίλας,
καύσου, κνησμού ή
παρόμοια, ξεβγάλετε αμέσως
και μην χρησιμοποιήσετε
αυτό το προϊόν. Η πελάτισσα
θα πρέπει να συμβουλευθεί
γιατρό πριν ξαναβάψει τα
μαλλιά της.
Εάν η πελάτισσά σας έχει
εμφανίσει στο παρελθόν
αλλεργική αντίδραση σε
βαφή μαλλιών, δεν θα πρέπει
να προχωρήσετε σε βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
ΙΔΙΟ ΥΨΟΣ ΤΟΝΟΥ Ή ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
Εφαρμόστε το μίγμα βαφής
αμέσως από τη ρίζα μέχρι τις
άκρες.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
30 – 40 λεπτά
+ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
15 – 25 λεπτά

ΡΙΖΑ
Αρχίστε τη βαφή πρώτα από τη
ρίζα. Εφαρμόστε πρώτα στις
περιοχές με το μεγαλύτερο
ποσοστό λευκών. Για ξάνοιγμα,
αρχίστε από τις περιοχές που
απαιτούν ισχυρότερο βαθμό
ξανοίγματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
		
+
		

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
30 – 40 λεπτά
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
15 – 25 λεπτά

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για ξάνοιγμα, εφαρμόστε περισσότερο προϊόν απ‘ ό,τι
στην κανονική βαφή.

ΞΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Εφαρμόστε το μίγμα βαφής
μόνο στα μήκη και στις άκρες.
Κρατήστε απόσταση 2 εκ.
περίπου από το δέρμα της
κεφαλής.

VIBRANT REDS:
- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: 30 λεπτά
+ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: 15 λεπτά

Εάν χρειαστεί, αφού ολοκληρωθεί
ο χρόνος αναμονής βρέξτε καλά τα
μαλλιά με νερό και αφροποιήστε τη
βαφή κάνοντας μασάζ στα μήκη και
στις άκρες.

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ:
- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: 20 λεπτά
+ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: 10 λεπτά

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Εφαρμόστε το μίγμα βαφής στη
ρίζα.

- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
30 – 40 λεπτά
+ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
15 – 25 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: 5 – 10 λεπτά

Pastel
Για το Pastel θα πρέπει τα μαλλιά να
είναι ντεκαπαρισμένα ομοιόμορφα
(1/2 τόνο ανοιχτότερα από το
επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα).
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί
σε φυσικά μαλλιά με φυσική
απόχρωση 9/0 ή ανοιχτότερη. Για
να επιτύχετε όμορφες παστέλ
αποχρώσεις, συνιστούμε τις
αποχρώσεις Koleston Perfect
Innosense 10/88 + 0/0 σε αναλογία
ανάμιξης 1:1. Οι αποχρώσεις
αναμιγνύονται πάντα σε αναλογία
1:2 με Color Touch Emulsion 1.9% ή
Welloxon Perfect Pastel. Δηλαδή,
1 μέρος Koleston Perfect
Innosense + 2 μέρη Color Touch
Emulsion 1.9% ή Welloxon Perfect
Pastel.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Εφαρμόστε αμέσως στα
μαλλιά από τη ρίζα μέχρι τις
άκρες και αφήστε έως και 15
λεπτά χωρίς θερμότητα.

Σημαντικό: Για να
εξασφαλίσετε ομοιόμορφο
χρωματικό αποτέλεσμα,
χτενίζετε τα μαλλιά κάθε 5
λεπτά κατά τη διάρκεια του
χρόνου αναμονής, έως ότου
επιτευχθεί το επιθυμητό
χρωματικό αποτέλεσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η αναλογία ανάμιξης είναι 1 μέρος
Κρέμα Βαφή (Koleston Perfect
Innosense συν Special Mix) και
1 μέρος Welloxon Perfect.

Π.χ. 30 g Koleston Perfect Innosense
+ 2,5 g Special Mix
+ 32,5 g Welloxon Perfect

Ατόφια εφαρμογή για την ενίσχυση
σε επιμέρους τούφες ή τμήματα των
μαλλιών. Οι αποχρώσεις Koleston
Perfect Innosense Special Mix
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ατόφιες μαζί με Welloxon Perfect.
Για εξαιρετικά, αστραφτερά
χρωματικά αποτελέσματα,
εφαρμόστε σε ήδη ντεκαπαρισμένα
μαλλιά.

Αναλογία ανάμιξης:1:1 για αποχρώσεις
Special Mix εκτός της 0/43
(π.χ. 30 g Special Mix + 30 g Welloxon Perfect)
1:2 για Special Mix 0/43
(π.χ. 30 g Special Mix + 60 g Welloxon Perfect)

Ο Καθαρός Τόνος Koleston Perfect
Innosense 0/0 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αμβλύνει την
ένταση των άλλων αποχρώσεων.

Π.χ. 15 g Koleston Perfect Innosense
+ 15 g 0/0 Καθαρός Τόνος
+ 30 g Welloxon Perfect

Ο Καθαρός Τόνος Koleston Perfect
Innosense 0/0 μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές
αραιώσεις για να επιτευχθούν
διαφορετικά χρωματικά
αποτελέσματα.

Π.χ. 20 g Koleston Perfect Innosense
+ 10 g 0/0 Καθαρός Τόνος
+ 30 g Welloxon Perfect

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΜΙΞΕΩΝ
10/
9/
8/
7/
6/
5/
4/
3/
2/

Ύψος Τόνου/Απόχρωση
Special Mix υπολογισμένο για 30 g

1 εκ. = 0,5 g
2 εκ. = 1,0 g
3 εκ. = 1,5 g
4 εκ. = 2,0 g

5 εκ. = 2,5 g
6 εκ. = 3,0 g
7 εκ. = 3,5 g
8 εκ. = 4,0 g
9 εκ. = 4,5 g
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος αναμονής, αφροποιήστε τη βαφή με λίγο
ζεστό νερό και ξεβγάλετε καλά. Λούστε τα μαλλιά απαλά με το σαμπουάν
Wella Professionals Brilliance ή με το System Professional Color Save
Shampoo. Για να εξουδετερώσετε τα υπολείμματα της οξείδωσης και για
να σταθεροποιήσετε το χρώμα, χρησιμοποιήστε τη Wella Professionals
Service Θεραπεία Μετά τη Βαφή ή το System Professional Color Save
Emulsion.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

8/34
ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΑΝΘΟ
Ύψος τόνου

Σαμπουάν
Brilliance
Για βαμμένα
μαλλιά με υγιή
όψη και διάρκεια
στο χρώμα.

Service Θεραπεία
Μετά τη Βαφή
Ανάλαφρη
προστασία και
ενίσχυση των
βαμμένων μαλλιών.

ΧΡΥΣΟ
Μέγιστος τόνος

ΚΟΚΚΙΝΟ
Ελάσσων τόνος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΟΝΩΝ
Color Save Shampoo
Διαρκής προστασία των
βαμμένων μαλλιών.

/3

/1 Σαντρέ (μπλε/πράσινο)
/2 Ματ (πράσινο)

/34

/3 Χρυσό (κίτρινο)
/43

/1
/74
/7

Color Save Emulsion
Εντατική περιποίηση
μετά τη βαφή.
Μαλακτική
Κρέμα Brilliance
Ενυδάτωση για
έντονη λάμψη και
αέρινη κίνηση στα
βαμμένα μαλλιά.

/44

/4 Κόκκινο (ζεστό)
/5 Μαονί (κόκκινο/βιολέ)
/6 Βιολέ (ψυχρό)
/7 Καφέ (κόκκινο, κίτρινο, μπλε)

/88

/8 Περλέ (μπλε)
/65
/66

/9 Ιριζέ (μπλε/βιολέ)

ΠΡΙΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φυσική βάση: 6/0
Χρώμα σε μήκη και άκρες: 7/7- 8/7
Κατάσταση: Βαμμένα
Χρώμα Α: Koleston Perfect INNOSENSE 7/7 + 9 %
Χρώμα Β: Koleston Perfect INNOSENSE 5/7 + 7/7 1:1 + 6 %

ΧΡΩΜΑ

Αυτή η τεχνική χρώματος μπορεί επίσης να επιτευχθεί με το Color.id

1

ΚΟΥΡΕΜΑ

Πάρτε δύο ορθογώνια τμήματα
εκατέρωθεν της κεντρικής
χωρίστρας. Αρχίστε από το
μπροστινό άκρο των μαλλιών,
περνώντας το Χρώμα Β.

ΑΠΟ ΤΗΝ koleston perfect

styling

INNOSENSE

Πάρτε δύο διαφάνειες και περάστε
με το Χρώμα Α. Εφαρμόστε
εναλλάξ στα δύο ορθογώνια:
μία διαφάνεια με Χρώμα Β, δύο
διαφάνειες με Χρώμα Α.

1
Αρχίστε από το πίσω μέρος
καθορίζοντας το μήκος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ LOOK ΜΕ

2

Συνεχίστε στις δύο πλευρές.

1
Στεγνώστε τα μαλλιά με το
πιστολάκι και με μία μεγάλη
στρογγυλή βούρτσα.

2

3
Περάστε το Χρώμα Β σε όλα τα
υπόλοιπα μαλλιά.

3
Πάρτε μία χωρίστρα στη μέση
και διαβαθμίστε ελαφρώς το
μπροστινό μέρος.

2
Χωρίστε τα μαλλιά σε τρία
τμήματα, τυλίξτε τα προς τα μέσα
και στερεώστε τα με ένα κλιπ
για να δημιουργήσετε ελαφριά
κίνηση.

3
Βουρτσίστε τα μαλλιά προς
μία ενιαία κατεύθυνση και
ολοκληρώστε το styling με τα
δάκτυλά σας.

ΠΡΙΝ

ΕΜΙΛΥ
Φυσική βάση: 8/04
Χρώμα σε μήκη και άκρες: 7/34
Κατάσταση: Βαμμένα
Χρώμα Α: Koleston Perfect INNOSENSE 77/44 + 9 %
Χρώμα Β: Koleston Perfect INNOSENSE 77/44 + 6/0 2:1 + 6 %
Χρώμα Γ: Koleston Perfect INNOSENSE 77/44 + 8/34 1:2 + 6 %

ΧΡΩΜΑ

Αυτή η τεχνική χρώματος μπορεί επίσης να επιτευχθεί με το Color.id

1

ΚΟΥΡΕΜΑ

Πάρτε ένα ορθογώνιο τμήμα
πάνω από το στεφάνι. Αρχίστε να
περνάτε το Χρώμα Α με πλεκτές
διαφάνειες.

ΑΠΟ ΤΗΝ koleston perfect

styling

INNOSENSE

Συνεχίστε με την ίδια τεχνική να
περνάτε το Χρώμα Α στη φράντζα.
Στη συνέχεια περάστε το Χρώμα Β
μόνο στη ρίζα.

1
Αρχίστε από το πίσω μέρος
καθορίζοντας το μήκος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ LOOK ΜΕ

2

2
Διαχωρίστε εκτός τη φράντζα και
κόψτε το τελικό μήκος κάτω από
τα φρύδια.

1
Αρχίστε από τη φράντζα
στεγνώνοντας με το πιστολάκι.

2
Πάρτε μία μικρή βούρτσα και
συνεχίστε στο πίσω μέρος.

3
Περάστε το Χρώμα Γ σε όλα τα
υπόλοιπα μήκη και άκρες.

3
Ολοκληρώστε το κούρεμα στα
πλαϊνά.

3
Με το σίδερο για μπούκλες
δημιουργήστε ένα ελαφρώς
στρογγυλό σχήμα στη φράντζα
και βουρτσίστε τα μαλλιά με μία
μεγάλη στρογγυλή βούρτσα.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΜΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ.
Josh wood,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Κ Α Λ ΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,
well a professionals COLOR
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