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Love me color es la gama completa para obtener resultados extraordinarios
en el servicio de coloración profesional.
Da rienda suelta a tu creatividad con Love me color crema colorante y personaliza
el servicio para cada cliente con el uso de los extraordinarios correctores líquidos 
Gotas de color y Colore directos, para dar profundidad de tono, brillo y resultados 
fiables y duraderos.

Η βαφή Love me Color αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο εύρος αποχρώσεων που επιτρέπουν 
εξαιρετικά αποτελέσματα στην υπηρεσία της βαφής του κομμωτηρίου.
Απελευθέρωσε την δημιουργικότητά σου με τη βαφή μαλλιών Love me Color και προσάρμοσε την 
απόχρωση για κάθε πελάτη με τη χρήση των υγρών διορθωτών Color Drops και των Direct colors 
για βάθος και ένταση, λάμψη και αξιόπιστο αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας.

Milan



Síntesis aditiva
Προσθετική σύνθεση

Colores primarios
Πρωτεύοντα χρώματα

Amarillo
Κίτρινο

Amarillo - Dorado   /  Κίτρινο - Χρυσό (Ντορέ) =  ,3

Naranja - Cobre   /  Πορτοκαλί - Χάλκινο  =  ,4

Rojo   /  Κόκκινο  =  ,6

Violeta - Iris   /  Μωβ - Ιριζέ  =  ,2

Azul - Ceniza   /  Μπλε - Σαντρέ  =  ,1

Verde - Mate   /  Πράσινο - Ματ  =  ,7

Caoba  /  Μαονί =  ,5

Colores secundarios
Δευτερεύοντα χρώματα

Colores complementarios
Συμπληρωματικά χρώματα

Síntesis sustractiva
Αφαιρετική σύνθεση

⁄ Los colores primarios no pueden obtenerse mezclan-
do otros colores.  ⁄ Los colores secundarios se obtienen 
mezclando dos colores primarios.  ⁄  Los colores 
complementarios son diametralmente opuestos en la 
estrella de Oswald y, mezclados, se neutralizan mutua-
mente dando lugar a un reflejo indefinido con tonos 
que van del marrón al gris y al negro.

⁄ Τα βασικά / πρωτεύοντα  χρώματα δεν μπορούν να 
δημιουργηθούν μέσα από την μίξη άλλων χρωμάτων.  ⁄ Τα 
δευτερεύοντα χρώματα δημιουργούνται από τη μίξη δύο βασικών 
χρωμάτων.  ⁄ Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι διαμετρικά 
αντίθετα στον αστέρα Ostwald και, όταν αναμειγνύονται, το ένα 
εξουδετερώνει το άλλο δημιουργώντας μία αόριστη αντανάκλαση 
με αποχρώσεις του καφέ, γκρι και μαύρου.

Colores y colorimetría Χρώματα και χρωματομετρία
El valor del pH indica la acidez o alcalinidad de un 
líquido: los valores superiores a 7 se denominan alcali-
nos (o básicos), y los inferiores a 7, ácidos.

La importancia del pH

Numeración, superposición y compatibilidad de reflejos

Alturas de tono / Ύψος βάσης χρώματος μαλλιών

Αριθμολογία, καλυπτικότητα και συμβατότητα των αποχρώσεων

Η τιμή του pH φανερώνει το πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι ένα υγρό: 
το pH άνω του 7 ονομάζεται αλκαλικό (ή βασικό), το pH κάτω του 7 
ονομάζεται όξινο.

Η σημασία του pH
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pH SCALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ácido / Όξινο Neutro / Ουδετερο Alcalino / Αλκαλικό

CUTÍCULAS SELLADAS Y CERRADAS  /  ΤΑ ΛΕΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ                                                                              CUTÍCULAS ABIERTAS Y FRÁGILES   /   ΤΑ ΛΕΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ 

El valor normal del pH de la piel y del cabello se 
encuentra entre 4,5 y 5,5, eso significa que es ligera-
mente ácido.
Los productos con un pH alcalino abren las cutículas 
del cabello, mientras que los que tienen un pH ácido 
las cierran y devuelven el cabello a su estado original.

Το φυσιολογικό pH του δέρματος και των μαλλιών μας είναι 
4.5-5.5, δηλαδή ελαφρώς όξινο. Προϊόντα με αλκαλικό pH 
ανοίγουν τα λέπια της τρίχας, ενώ προϊόντα με όξινο pH τα 
κλείνουν και επαναφέρουν τα μαλλιά στην αρχική τους 
κατάσταση.
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Colores cálidos   /  Ζεστά χρώ
ματα

Más oscuro 
Πιο σκοτεινό

Alturas de tono
Ύψος βάσης χρώματος μαλλιών 

Natural
Φυσικο

½ Tono más claro
½ Τόνος + καθαρό χρώμα 

½ Tono más oscuro
½ Τόνος + σκούρο χρώμα

Caoba
Μαονι

Más claro 
Πιο φωτεινό
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CREMA COLORANTE
ΒΑΦΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Keratin and Retinol

LOVE ME COLOR Crema colorante es un tinte de oxida-
ción permanente para el cabello, formulado para una 
máxima fijación del color y una cobertura 100% natural 
de las canas. 
Su fórmula equilibrada con bajo contenido en 
amoníaco minimiza la sensibilidad de la piel, haciendo 
que la experiencia del servicio sea cómoda y relajante, 
mimados por la delicada y envolvente fragancia
Enriquecida con Retinol y Queratina,  proporciona una 
acción antioxidante y revitalizante del cabello, con 
efecto antienvejecimiento y para obtener resultados 
extraordinariamente profundos y vibrantes.

Η LOVE ME COLOR είναι μία μόνιμη οξειδωτική βαφή, 
σχεδιασμένη για την μέγιστη διάρκεια του χρώματος και 100% 
κάλυψη φυσικών λευκών. 

Η ισορροπημένη της σύνθεση με χαμηλή αμμωνία ελαχιστοποιεί 
τους εθερισμούς του δέρματος και επιτυγχάνει μία άνετη και 
χαλαρωτική υπηρεσία βαφής, σε συνδυασμό με το απαλό και 
διακριτικό της άρωμα.

Είναι εμπλουτισμένη με Ρετινόλη και Κερατίνη με αντιοξειδωτική, 
αναζωογονητική και αντιγηραντική δράση για εντυπωσιακά 
βαθιές και λαμπερές αποχρώσεις. 

Ingredientes clave

    Queratina. La integridad del cabello puede verse 
perjudicada por la agresión de los agentes atmosféricos, 
el uso continuado de secadores y planchas y los servicios 
técnicos profesionales. La queratina es uno de los princi-
pales constituyentes del tallo capilar y cumple una 
función revitalizadora, haciendo que el cabello sea más 
fuerte y resistente a la rotura.
      Retinol (vitamina A). Caracterizado por un extraordina-
rio poder antioxidante, el retinol mejora la producción de 
queratina, aporta fuerza y flexibilidad al cabello y protege 
su estructura y color de la acción de los rayos ultravioleta.

Συστατικά κλειδιά

    Κερατίνη. Η ακεραιότητα των μαλλιών απειλείται καθημερινά 
από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, συνεχή χρήση σεσουάρ και 
εργαλείων styling. Η κερατίνη είναι το κύριο συστατικό του ιστού 
της τρίχας και έχει αναζωογονητική δράση. Ενδυναμώνει τα μαλλιά 
και αυξάνει την ανθεκτικότητά τους ενάντια στο σπάσιμο.

      Ρετινόλη (Βιταμίνη A). Χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα δυνατή 
αντιοξειδωτική της δράση. Βελτιώνει την παραγωγή κερατίνης. 
Ενδυναμώνει την τρίχα και αυξάνει την ελαστικότητά της. 
Προστατεύει τη δομή των μαλλιών και το χρώμα από τη φθορά.

100% de cobertura de canas

Bajo contenido en amoníaco

Profundidad de tono y reflejos naturales  

100% κάλυψη των λευκών

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία

Ένταση στον τόνο και φυσικές αντανακλάσεις  

pH. > 10,5

Gama. 75 tonos 

Principios activos. Queratina y retinol,
para mantener el cabello flexible y fuerte

Tiempo de exposición. 30 -50 minutos

Mezcla. 1+1.5 / 1+2 ultrarubios

Formato. 100 ml

pH. > 10,5

Εύρος. 75 αποχρώσεις

Ενεργά συστατικά. Κερατίνη και Ρετινόλη
που διατηρούν δυνατό τον ιστό της τρίχας

Χρόνος έκθεσης. 30-50 λεπτά

Μίξη. 1+1.5 / 1+2 υπερξανθιστικά

Ποσότητα. 100 ml

Venice
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Porcentaje de canas

Baja: 0 - 30%

Media: 40% - 60%

Alta:  70% - 100%

Mezcla reflejo / series naturales

solo reflejo

¾ reflejo + ¼ de serie natural  (.0 /.00 /.003) 

¼ reflejo + ¾ de serie natural  (.0 /.00 /.003) mix 1+1.5  o  ½ eflejo + ½  de serie natural  (.0 /.00 /.003) mix 1+1

Naturales / Φυσικές βάσεις 

Famiglie e Cerchio cromatico / Χρωματικεσ οικογενειεσ και χρωματικοσ κυκλοσ
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1.0  •  3.0  •  4.0  •  5.0  •  6.0  •  7.0  •  8.0  •  9.0  •  10.0

4.00  •  5.00  •  6.00  •  7.00  •  8.00

5.003  •  6.003  •  7.003  •  8.003

4.35  •  5.35  •  6.35  •  7.35  •  8.35

5.21  •  6.21  •  7.21  •  8.21  •  10.21

4.1  •  5.1  •  6.1  •  7.1  •  8.1  •  9.1  •  10.1

6.31  •  7.31  •  8.31  •  9.31  •  10.31

5.3  •  6.3  •  7.3  •  8.3  •  9.3

4.4  •  5.4  •  6.4  •  8.4  •  7.43  •  8.43  •  8.34  •  7.44  •  9.44

1.11  •  4.11  •  5.11  •  6.11  •  7.11  •  8.11  •  9.11  •  10.11

5.66  •  6.66  •  7.66  •  7.46

4.5  •  6.5

4.22  •  6.22

12.0  •  12.01  •  12.02  •  12.22  •  12.11

Naturales intensos / Ενισχυμένες φυσικές βάσεις

Naturales cálidos / Θερμές φυσικές βάσεις

Marrones / Καφέ

Marrones fríos / Ψυχρά καφέ

Ceniza / Σαντρέ

Ceniza intenso / Ενισχυμένα σαντρέ

Beige / Μπεζ

Cobre / Χάλκινα

Dorados / Χρυσά

Rojos / Κόκκινα

Caoba / Μαονί

Ultra rubios / Υπερ-ξανθιστικά

Violeta-Iris / Μωβ - Ιριζέ

Elección del oxidante

10 VOL. / 3%

20 VOL. / 6%

25 VOL. / 7.5%

30 VOL. / 9%

40 VOL. / 12%

Bases oscuras  /  1-2-3-4-5

Tono sobre tono

1 tono

1,5 tonos

2 tonos

3 tonos

Bases claras  /  6-7-8-9-10

1 tono

2 tonos

2.5 tonos

3 tonos

4 tonos con ultra rubios

Tiempo de exposición

30’

35’

35’

40’

45’  /  Ultra rubios 50’

MEZCLA  1 + 1,5      1 + 2  Ultra RubiosNotas técnicas y modo de uso

COBERTURA DE CANAS  Para obtener la máxima cobertura, es necesario evaluar cuidadosamente el porcentaje de 
canas presente en el cabello de la clienta. Al aumentar del porcentaje de canas, será necesario mezclar la base y el 
reflejo según el esquema siguiente:

ELECCIÓN DEL OXIDANTE  Per individuare l’ossidante più adatto è necessario considerare il fondo naturale di partenza. 
Su basi scure l’ossidante schiarisce un tono in meno rispetto a quanto avviene sulle basi chiare.

Ποσοστό λευκών τριχών                                

Χαμηλό: 0 - 30%

Μεσαίο: 40% - 60%

Υψηλό: 70% - 100%

Ανάμειξη απόχρωσης / Φυσική βάση  

μόνο απόχρωση

¾ απόχρωσης  + ¼ φυσική βάση ( .0 / .00 /.003)

¼ απόχρωσης +  ¾ φυσική βάση ( .0 / .00 /.003) μίξη 1+1.5  ή  ½ απόχρωσης +  ½ φυσική βάση ( .0 / .00 /.003) μίξη 1+1 

Vol. %

10 VOL. / 3%

20 VOL. / 6%

25 VOL. / 7.5%

30 VOL. / 9%

40 VOL. / 12%

Σκούρες βάσεις   /  1-2-3-4-5

τόνο στον τόνο

1 τόνο

1,5 τόνο

2 τόνους

3 τόνους

Ανοικτές βάσεις  /  6-7-8-9-10

1 τόνο

2 τόνους

2.5 τόνους

3 τόνους

4 τόνους με υπερ-ξανθιστικά

Χρόνος έκθεσης

30’

35’

35’

40’

45’  /  Υπερ-ξανθιστικά 50’

Τεχνικές σημειώσεις και οδηγίες χρήσης

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ  Για να επιτύχετε πλήρη κάλυψη, είναι σημαντικό να εκτιμήσετε προσεκτικά το ποσοστό των λευκών τριχών στα μαλλιά 
του πελάτη. Όσο αυξάνεται το ποσοστό των λευκών τριχών, είναι απαραίτητη η μίξη βασικού χρώματος και απόχρωσης σύμφωνα με το παρακάτω 
προτεινόμενο σχέδιο.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΞΥΖΕΝΕ  Για να προσδιορίσουμε το κατάλληλο οξειδωτικό γαλάκτωμα, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψιν το αρχικό βασικό 
χρώμα.  Σε σκούρες βάσεις, το οξυζενέ ανοίγει το χρώμα έναν τόνο λιγότερο από ότι στις ανοικτές βάσεις.

ΜΙΞΗ  1 + 1.5      1 + 2 με Υπερ-Ξανθιστικά



6.31 7.31 8.31 9.31 10.31

Beige / Μπεζ

5.3 6.3 7.3 8.3 9.3

Dorados / Χρυσά

1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Naturales / Φυσικές βάσεις 

9.0 10.0 4.00 5.00 6.00 7.00

Naturales intensos / Ενισχυμένες φυσικές βάσεις

5.003 6.003 7.003 8.003

Naturales cálidos / Θερμές φυσικές βάσεις

7.35 8.35

4.35 5.35 6.35

Marrones / Καφέ

5.21 6.21 7.21 8.21 10.21

Marrones fríos / Ψυχρά καφέ

10.11

Ceniza intenso / Ενισχυμένα σαντρέ

4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1

Ceniza / Σαντρέ

1.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11

5.44.4

Cobre / Χάλκινα

6.4 8.4 7.43 8.43 8.34 7.44 9.44

5.66 6.66 7.66 7.46

Rojos/ Κόκκινα

4.5 6.5

Caoba / Μαονί

4.22 6.22

Violeta-Iris / Μωβ - Ιριζέ

12.0 12.01 12.02 12.22 12.11

Ultra rubios / Υπερ-ξανθιστικά

8.00



Los PUROS son correctores de oxidación que se utilizan con oxidantes de bajo volumen / (1,5 - 3 - 6 %) para obtener una 
reflejo sin efecto de aclarado y sin modificar la altura del tono.

Τα PURES είναι οξειδωτικοί διορθωτές που χρησιμοποιούνται σε μίξη με οξειδωτικό γαλάκτωμα χαμηλής οξείδωσης / (1.5 – 3 – 6%) για να δώσουν 
απόχρωση  χωρίς δράση ξανοίγματος και χωρίς να αλλάζουν τη βάση του χρώματος των μαλλιών.

Un color que da reflejos intensos en tonos de gris plata sin aclarar. 
Ideal sobre bases decoloradas 9/10 neutralizadas por bases amarillas 
de melanina. Ideal también para que las canas naturales recuperen 
el tono de los cabellos blancos y amalgamen el reflejo plateado. Se 
utiliza con volúmenes 5/10/20 con un tiempo de exposición de cinco 
a 20 minutos según la intensidad de reflejo deseada.

Neutralización de los reflejos amarillos.  Ideal después de la decolora-
ción en bases 9/10 para eliminar los reflejos amarillos en el cabello. Se 
utiliza a 5/ 10 volúmenes con un tiempo de exposición de 5 a 20 
minutos. Ideal también para mantener el brillo del cabello blanco y 
evitar las antiestéticas rayas amarillas.

Βαφή που δίνει έντονες αντανακλάσεις σε ασημί γκρι τόνους, χωρίς δύναμη 
ξανοίγματος. Ιδανική μετά το ξάνοιγμα σε βάσεις 9/10 με κίτρινη βάση μελανίνης.  
Επίσης κατάλληλη για φυσικά γκρίζα μαλλιά. Επαναφέρει τον τόνο στα λευκά μαλλιά 
και τα συνδυάζει με ασημένιες ανταύγειες. Χρησιμοποιείται με 5/10/20 vol. με χρόνο 
έκθεσης από 5 έως 20 λεπτά, ανάλογα με την επιθυμητή ένταση της αντανάκλασης. 

Βαφή που εξουδετερώνει τις κίτρινες αντανακλάσεις. Ιδανική μετά το ξάνοιγμα σε 
βάσεις 9/10 για αφαίρεση των κίτρινων αντανακλάσεων. Χρησιμοποιείται με 
οξυζενέ 5/ 10 vol. με χρόνο έκθεσης από 5 έως 10 λεπτά. Επίσης ιδανική για 
διατήρηση της λάμψης στα λευκά μαλλιά και αποφυγή κιτρινίσματος του λευκού.

Puro antiamarillo / Καθαρό Αντι-ΚίτρινοPuro plata / Silver

Junto con la mezcla de coloración o después de la coloración para intensificar o matizar un reflejo. 
Modo de empleo. Después del primer champú, con el cabello bien secado con una toalla, aplicar el PURO deseado. Observar un tiempo de exposición de 5 
a 20', dependiendo de la intensidad del reflejo deseada, luego enjuagar y proceder con el segundo champú y la mascarilla post color.

Μέσα στο μείγμα της βαφής ή μετά τη βαφή για να ενισχύσουν ή να σβήσουν την απόχρωση.
Πώς χρησιμοποιούνται. Μετά το πρώτο λούσιμο, εφαρμόστε το PURE της επιλογής σας σε καλά ταμποναρισμένα μαλλιά. Αφήστε το να δράσει από 5 έως 20’ ανάλογα με την 
επιθυμητή ένταση της απόχρωσης. Έπειτα ξεπλύνετε ολοκληρωτικά, προχωρήστε στο δεύτερο λούσιμο και εφαρμόστε μάσκα για μετά τη βαφή.

Modo de uso.

Añadir un mínimo de 1 ml hasta un máximo de 2 ml, por 
cada 50 g de crema colorante, dependiendo de cuánto 
se quiera intensificar el reflejo.

N.B La dilución del oxidante siempre se calcula sobre los gramos de 
crema colorante.
50 g de color + 75 ml de oxidante + 1 - 2 ml de gotas de color.

Οδηγίες χρήσης.

Εφαρμόστε από 1ml έως το μέγιστο 2ml σε κάθε 50gr βαφής, 
ανάλογα με την επιθυμητή ένταση της απόχρωσης.

N.B. Η διάλυση του οξυζενέ υπολογίζεται πάντα σε συνάρτηση με τα γραμμάρια 
της βαφής.
50 gr βαφής + 75ml Οξυζενέ +1 – 2 ml drops of color.

COMO CORRECTORES  /  ΩΣ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ

COMO COLORANTE  /  ΩΣ ΒΑΦΗ

Para neutralizar los reflejos amarillos

PARA NEUTRALIZAR LOS REFLEJOS AMARILLOS
Base de comienzo: 5.0  ---  Objetivo de color:  9.01
Color aplicado ½  12.02 + ½ 12.01 a 40 vol.
Enjuagar, lavar con champú y secar con toalla.
Tonificación con PURO ANTI-YELLOW a 5 vol.

Debe utilizarse en una mezcla sólo con oxidante
para conseguir grises brillantes

PARA CONSEGUIR COLORES HIPER FRÍOS
Base de comienzo: 5.0 * ---  Objetivo de color: 7.1
Color aplicado 7.11 a 25 vol. + 10 g adicionales de PLATA PURA.
Enjuagar, lavar con champú y aplicar la mascarilla post.
* En ausencia de canas

Για εξουδετέρωση των κίτρινων αντανακλάσεων

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ
Αρχική βάση: 5.0  ---  Στοχευμένη απόχρωση:  9.01
Χρώμα εφαρμογής ½  12.02 + ½ 12.01 με 40 vol.
Ξεβγάλετε, λούστε και ταμπονάρετε.
Περάστε ρεφλέ με το PURE ANTI-YELLOW με 5vol.               Χρόνος έκθεσης: 15’

Χρησιμοποιήστε σε μίξη με οξυζενέ για φωτεινό γκρι

ΠΟΛΥ ΨΥΧΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αρχική βάση: 5.0 * ---  Στοχευμένη απόχρωση 7.1
Χρώμα εφαρμογής 7.11 ΜΕ 25vol. + 10gr PURE SILVER
Ξεβγάλετε, λούστε και εφαρμόστε μάσκα για μετά τη βαφή.
*Για μαλλιά χωρίς λευκά

Ref. 1696 - 1720      pH. > 10,5

Gama. 2 reflejos puros de oxidación
Principios activos. Queratina y retinol,
para mantener el cabello flexible y fuerte

Tiempo de exposición. De 5 a 30 minutos
Mezcla. 1:2 con oxidantes 5 y 10 volúmenes (1,5% y 3%)
Formato. 100 ml

Ref. 1696 - 1720      pH. > 10,5

Εύρος. 2 καθαρές οξειδωτικές ενισχυτικές βαφές

Ενεργά συστατικά. Κερατίνη και Ρετινόλη
που διατηρούν δυνατό τον ιστό της τρίχας

Χρόνος έκθεσης. 5-20 λεπτά

Μίξη. 1:2 με οξυζενέ 5 και 10 vol. (1.5% και 3%)

Ποσότητα. 100 ml

Ingredientes clave

    Luminescina. una molécula patentada de origen 
vegetal (flor de Verbascum thapsus) que da brillo y luz al 
cabello. Su acción basada en la fotoluminiscencia de las 
flores de gordolobo es capaz de transformar la radiación 
UV en una fuente de luminosidad para el cabello, dánd-
ole un aspecto radiante, brillante y juvenil.

Συστατικά κλειδιά

  Luminescine. Φυτικής προέλευσης πατενταρισμένο μόριο 
(Verbascum thapsus �ower) που δίνει λάμψη και φωτεινότητα στα 
μαλλιά. Η δράση του, που βασίζεται στη φωτοσύνθεση των 
λουλουδιών mullein, έχει την ικανότητα να μεταμορφώνει την 
ακτινοβολία UV σε πηγή φωτεινότητας για τα μαλλιά, δίνοντας 
φωτεινή, λαμπερή και νεανική εμφάνιση.

Ref. 1721 - 1722 - 1723 - 1724 

pH. 4

Gama. 4 reflejos 

Principios activos. Luminescina

Mezcla. De 1 a 2 ml por cada 50 g de crema,
directamente en la mezcla del colorante 

Formato. 30 ml

Ref. 1721 - 1722 - 1723 - 1724 

pH. 4

Εύρος. 4 αποχρώσεις

Ενεργά συστατικά. Luminescine

Μίξη.1 έως 2 ml για κάθε 50gr βαφής,
απευθείας στο μείγμα βαφής

Ποσότητα. 30 ml

GOTAS DE COLOR
DROPS OF COLOR

Rojo
Cherry red

Azul
Jade blue

Naranja
Fire orange

Violeta
Tyrian purple

PARA REFLEJOS INTENSOS
Y MEZCLABLE CON ELLOS

ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

1 1 3  +  1 3  +  1

Puros / Pures

Tiempo
de exposición: 15'



Con pH ácido, se pueden mezclar entre sí.
Ya sea que tengas que reavivar un color apagado, reflejar 
un cabello natural o preparar la base correcta antes de 
oscurecer con la coloración, necesitas las herramientas 
adecuadas.
El color directo Love me color es el aliado indispensable 
para tu salón, para lograr un servicio de coloración con 
resultados extraordinarios.

Με όξινο pH και δυνατότητα ανάμειξης μεταξύ τους.
Είτε πρέπει να αναζωογονήσετε ένα θαμπό χρώμα, να δώσετε 
ένταση σε φυσικά μαλλιά ή να ετοιμάσετε τη σωστή βάση πριν 
προχωρήσετε σε βαφή σκούρας απόχρωσης, θα χρειαστείτε τα 
σωστά εργαλεία.
Τα Direct colors της Love me color είναι ο απαραίτητος σύμμαχος για 
την υπηρεσία βαφής του κομμωτηρίου σας, που σας δίνει 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

Modo de uso.

  REAVIVAR EL COLOR: Después del champú, secar el 
cabello con una toalla y aplicar el color directo deseado. 
Dejar actuar de 10 hasta 20' según la intensidad de 
reflejo deseada. A continuación, enjuagar con agua y 
proceder con el acondicionador.
  REPIGMENTAR LA BASE  DE MELANINA cuando se 
desee oscurecer a partir de 3 tonos: con la ayuda de un 
pincel, aplicar el colorante directo sobre el cabello seco, 
no lavado. Secar el producto aplicado con un secador, 
sin enjuagar, y luego proceder a la aplicación del color 
de oxidación elegido.
   DAR REFLEJOS BRILLANTES AL CABELLO NATURAL 
sin añadir tono: después del champú, secar el cabello 
eliminando el 30% del agua con un secador. Proceder a 
la aplicación del color directo elegido, dejar actuar 
durante 30'. A continuación, enjuagar con agua y aplicar 
el acondicionador.

Ref. 1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1730 

pH. 4

Gama. 6 colores
Tiempo de exposición. De 5 a 30 minutos

Formato. 125 ml

COLORES DIRECTOS
DIRECT COLORS

CON pH ÁCIDO
Y MISCIBLES ENTRE SÍ

ΜΕ ΟΞΙΝΟ PH
ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

9.3 7.4 5.34 4.3 6.20 6.66

NO AMMONIA  |  NO OXIDANTS

Πώς να τα χρησιμοποιήσετε.

   ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: Μετά το λούσιμο, ταμπονάρετε 
τα μαλλιά και απλώστε το επιθυμητό Direct Color. Αφήστε το 
προϊόν επάνω στα μαλλιά για 10 έως 20' λεπτά, ανάλογα με την 
επιθυμητή ένταση χρώματος. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό και 
προχωρήστε με την εφαρμογή του conditioner.
     ANAKTHΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ (Ανάκτηση 
Μελάγχρωσης Μαλλιών): όταν θέλετε να σκουρύνετε τα μαλλιά 3 
τόνους και άνω: με τη βοήθεια ενός πινέλου απλώστε το Direct 
Color σε στεγνά, άλουστα μαλλιά. Στεγνώστε με πιστολάκι το 
τοποθετημένο επάνω στα μαλλιά χρώμα, χωρίς ξέβγαλμα, και στη 
συνέχεια προχωρήστε με την εφαρμογή της επιλεγμένης 
οξειδωτικής βαφής.
      ΔΩΣΤΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ χωρίς να 
προσθέσετε τόνο χρώματος: μετά το λούσιμο, στεγνώστε τα 
μαλλιά -αφαιρώντας περίπου το 30% του νερού- με πιστολάκι 
μαλλιών. Συνεχίστε με την εφαρμογή του επιλεγμένου Direct Color 
χρώματος, και αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, 
ξεπλύνετε μόνο με νερό και εφαρμόστε απευθείας το conditioner.

Ref. 1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1730 

pH. 4

Εύρος. 6 αποχρώσεις 

Χρόνος έκθεσης. 5 έως 30 λεπτά

Ποσότητα. 125 ml

Rome



POST-COLOR
CHAMPÚ y MASCARILLA
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ
PARA CABELLO COLOREADO

ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

Keratin and Retinol

Ref. 2612 - 2613

pH. 3.0-4.0

Ενεργά συστατικά. Κερατίνη και Ρετινόλη
που διατηρούν δυνατό τον ιστό της τρίχας

Ποσότητα. 1000 ml

Un champú y una mascarilla de pH ácido para volver a 
establecer el nivel correcto de pH del cabello después 
de una coloración profesional.
Enriquecidos con Queratina y Retinol, para un cabello 
fuerte y un color vibrante.

Σαμπουάν και μάσκα με όξινο pH για επαναφορά του σωστού 
επιπέδου pH στα μαλλιά, μετά τη βαφή. Εμπλουτισμένα με 
Κερατίνη και Ρετινόλη, για μαλλιά δυνατά με έντονες 
αποχρώσεις μεγάλης διάρκειας.

Ref. 2612 - 2613

pH. 3.0-4.0

Principios activos. Queratina y Retinol
para mantener el cabello elástico y fuerte

Formato. 1000 ml

Naples

Ingredientes clave

    Queratina. La integridad del cabello puede verse 
perjudicada por la agresión de los agentes atmosféricos, 
el uso continuado de secadores y planchas y los servicios 
técnicos profesionales. La queratina es uno de los princi-
pales constituyentes del tallo capilar y cumple una 
función revitalizadora, haciendo que el cabello sea más 
fuerte y resistente a la rotura.
      Retinol (vitamina A). Caracterizado por un extraordina-
rio poder antioxidante, el retinol mejora la producción de 
queratina, aporta fuerza y flexibilidad al cabello y protege 
su estructura y color de la acción de los rayos ultravioleta.

Συστατικά κλειδιά

    Κερατίνη. Η ακεραιότητα των μαλλιών απειλείται καθημερινά 
από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, συνεχή χρήση σεσουάρ και 
εργαλείων styling. Η κερατίνη είναι το κύριο συστατικό του ιστού 
της τρίχας και έχει αναζωογονητική δράση. Ενδυναμώνει τα μαλλιά 
και αυξάνει την ανθεκτικότητά τους ενάντια στο σπάσιμο.

      Ρετινόλη (Βιταμίνη A). Χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα δυνατή 
αντιοξειδωτική της δράση. Βελτιώνει την παραγωγή κερατίνης. 
Ενδυναμώνει την τρίχα και αυξάνει την ελαστικότητά της. 
Προστατεύει τη δομή των μαλλιών και το χρώμα από τη φθορά.




