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PROFESSIONAL SERIES

Επαγγελματική Σειρά Αναδόμησης 
Μαλλιών
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Σαμπουάν μαλλιών με  Κερατίνη, πολύτιμα εκχυλίσματα Argan Oil, προβιταμίνη Β5 και πλούσια 
ενεργά συστατικά. Αναδομεί τα μαλλιά. Προστατεύει την λαμπερότητα του χρώματος. 
Η κερατίνη αναδομεί και ενυδατώνει την τρίχα προσθέτοντας τις  χαμένες βιταμίνες  της. Το έλαιο Αρ-
γκάν είναι εξαιρετικά πλούσιο σε βιταμίνη Α, Ε και λιπαρά οξέα Ωμέγα 6 και 9. Ιδανικό για να χαρίζει 
λάμψη στα ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά, δυναμώνει τις ρίζες. Ενυδατώνει την τρίχα και επαναφέρει 
την χαμένη υγρασία στα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Είναι ιδανικό για τη θεραπεία των σπα-
σμένων άκρων και ταλαιπωρημένων από την ψαλίδα μαλλιών. Kατευνάζει τα κατσαρά μαλλιά που 
φριζάρουν. Η προβιταμίνη Β5 ενυδατώνει, προστατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και δια-
τηρεί τη λαμπερότητα του. Προστατεύει τα μαλλιά από την ακτινοβολία του ήλιου και τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος. Ενυδατώνει, αναδομεί τα μαλλιά που ταλαιπωρούνται από το χλώριο που βρίσκεται 
σε πισίνες, από χημικές βαφές και προϊόντα styling. Για όλους τους τύπους μαλλιών. 

Μάσκα μαλλιών με  Κερατίνη, πολύτιμα εκχυλίσματα Argan Oil, προβιταμίνη Β5 και πλούσια ενεργά 
συστατικά . Αναδομεί τα μαλλιά. Προστατεύει την λαμπερότητα του χρώματος. 
Η κερατίνη αναδομεί και ενυδατώνει την τρίχα προσθέτοντας τις  χαμένες βιταμίνες  της. 
Το έλαιο Αργκάν είναι εξαιρετικά πλούσιο σε βιταμίνη Α, Ε και λιπαρά οξέα Ωμέγα 6 και 9. 
Ιδανικό για να χαρίζει λάμψη στα ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά, δυναμώνει τις ρίζες και συντελεί δυ-

ναμικά κατά της τριχόπτωσης. Ενυδατώνει την τρίχα και επαναφέρει την χαμένη υγρασία και λάμψη 
στα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τα μαλλιά σας θα είναι πιο λαμπερά από ότι τα έχετε δει ποτέ! 
Είναι ιδανικό για τη θεραπεία των σπασμένων άκρων και ταλαιπωρημένων από την ψαλίδα μαλλιών.
Το λάδι αργκάν είναι ιδανικό για να “κατευνάσει” τα κατσαρά μαλλιά που φριζάρουν.  Η προβιταμίνη 
Β5 ενυδατώνει, προστατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και διατηρεί τη λαμπερότητα του. 
Προστατεύει τα μαλλιά από τηνακτινοβολία του ήλιου και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ενυδατώ-
νει, αναδομεί τα μαλλιά που ταλαιπωρούνται από το χλώριο που βρίσκεται σε πισίνες, από χημικές 
βαφές και προϊόντα styling.Επιπλέον προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα. 

Serum Κερατίνης με Argan oil. 
Για Προστασία και λάμψη .
Αναδομεί και αναπλάθει τα κατεστραμμένα και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Προστατεύει και αναπληρώ-
νει τα φυσικά επίπεδα πρωτεϊνικής κερατίνης της τρίχας. Ενυδατώνει και προστατεύει τα μαλλιά από 
τις ακτίνες του ηλίου και διατηρεί τη φυσική τους λάμψη. Βελτιώνει την ελαστικότητα, είναι ιδανικό για 
τη θεραπεία των σπασμένων άκρων και ταλαιπωρημένων από την ψαλίδα μαλλιών. 
Σύνθεση χωρίς οινόπνευμα και paraben

Σαμπουάν μαλλιών με Χαβιάρι και προβιταμίνη Β5. Βαθιά ενυδάτωση της τρίχας.
Πλούσια ενεργά συστατικά για την ολική αναδόμηση της τρίχας. 
Προστατεύει τα ξηρά και εύθραυστα μαλλιά από το ξεθώριασμα της τρίχας και διατηρεί τη 
λαμπερότητα τους .
Για όλους τους τύπους μαλλιών. 

Μάσκα μαλλιών με Χαβιάρι και προβιταμίνη Β5.
Βαθιά ενυδάτωση της τρίχας.
Πλούσια ενεργά συστατικά για την ολική αναδόμηση της τρίχας. 

Προστατεύει τα ξηρά και εύθραυστα μαλλιά από το ξεθώριασμα της τρίχας και διατηρεί τη 
λαμπερότητα τους. Για όλους τους τύπους μαλλιών. 

Serum   Με  Χαβιάρι. Βαθιά ενυδάτωση  της τρίχας 
Με εκχύλισμα απο χαβιάρι   για βαθιά ενυδάτωση και θρέψη. Αναζωογονεί και τιθασεύει τα μαλ-
λιά. Παρέχει λάμψη και απαλότητα ενώ ελαχιστοποιεί το φριζάρισμα και την ψαλίδα. Ιδανικό για 
ξηρά και εύθραυστα μαλλιά

Σύνθεση χωρίς οινόπνευμα και paraben.

 CAVIAR

 KERATIN

Σειρά Αναδόμησης Με Χαβιάρι

ΜΑΣΚΑ
ΚΩΔ. 11318 1000 ml. / ΚΩΔ. 11318-2 1000 ml. με αντλία

ΚΩΔ. 11317 500 ml. / ΚΩΔ. 11317-2 500 ml. με αντλία

SERUM 120 ml.
ΚΩΔ. 11226

ΣΑMΠΟΥΑΝ 
ΚΩΔ. 11028 1Lit. / ΚΩΔ. 11044 500 ml.

Σειρά Αναδόμησης Με Κερατίνη & Argan Oil

ΣΑMΠΟΥΑΝ
ΚΩΔ. 11040 1Lit / ΚΩΔ. 11046 500 ml.

ΜΑΣΚΑ 
ΚΩΔ. 11334 1000 ml. / ΚΩΔ. 11334-2 1000 ml. με αντλία

ΚΩΔ. 11333 500 ml. / ΚΩΔ. 11333-2 500 ml. με αντλία

SERUM 120 ml.
ΚΩΔ. 11228
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ΣΑMΠΟΥΑΝ
ΚΩΔ. 11025 1Lit. / ΚΩΔ. 11042 500 ml.

ΣΑMΠΟΥΑΝ
ΚΩΔ. 11029  1Lit. / ΚΩΔ. 11045 500 ml.

ΜΑΣΚΑ 
ΚΩΔ. 11314 1000 ml. / ΚΩΔ. 11314-2 1000 ml. με αντλία

ΚΩΔ. 13313 500 ml. / ΚΩΔ. 13313-2 500 ml. με αντλία

ΜΑΣΚΑ 
ΚΩΔ. 11316 1000 ml. / ΚΩΔ. 11316 1000 ml. με αντλία
ΚΩΔ. 11315 500 ml. / ΚΩΔ. 11315 500 ml. με αντλία

SERUM 120 ml.
ΚΩΔ. 11224

SERUM 120 ml.
ΚΩΔ. 11225

Σαμπουάν μαλλιών εμπλουτισμένο με Μετάξι, προβιταμίνη Β5 και πλούσια ενεργά συ-
στατικά. Ενυδατώνει, δινει λάμψη. Για μαλλιά λεία και μεταξένια.
Το Μετάξι είναι απαραίτητο στη περιποίηση των μαλλιών, για να είναι απαλά, λαμπερά, 
γεμάτα υγεία και ζωντάνια. Βοηθάει  τα κατεστραμμένα, άτονα, γεμάτα ψαλίδα και τα-
λαιπωρημένα μαλλιά που σπάνε εύκολα από το εσωτερικό της τρίχας, δημιουργώντας 
ένα λείο φλοιό προστασίας από πρωτείνες μεταξιού. 
Προστατεύει από τη θερμότητα των σεσουάρ και του σίδερου ισιώματος, ενώ θα προ-
σθέσει λάμψη και απαλότητα στα μαλλιά σας. Προστατεύει από τις ακτίνες του ηλίου. Η 
προβιταμίνη Β5 ενυδατώνει, προστατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και διατηρεί 
τη λαμπερότητα του. Μελετημένο για όλους τους τύπους μαλλιών.

Μάσκα μαλλιών εμπλουτισμένη με Μετάξι, προβιταμίνη Β5 και πλούσια ενεργά συστα-
τικά. Ενυδατώνει, δινει λάμψη. Για μαλλιά λεία και μεταξένια.
Το Μετάξι είναι απαραίτητο στη περιποίηση των μαλλιών, για να είναι απαλά, λαμπερά, 

γεμάτα υγεία και ζωντάνια. Βοηθάει  τα κατεστραμμένα, άτονα, γεμάτα ψαλίδα και τα-
λαιπωρημένα μαλλιά που σπάνε εύκολα από το εσωτερικό της τρίχας,  δημιουργώντας 
ένα λείο φλοιό προστασίας από πρωτείνες μεταξιού. Προστατεύει από τη θερμότητα 
των σεσουάρ και του σίδερου ισιώματος, ενώ θα προσθέσει λάμψη και απαλότητα στα 
μαλλιά σας. Προστατεύει από τις ακτίνες του ηλίου. Η προβιταμίνη Β5 ενυδατώνει, προ-
στατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και διατηρεί τη λαμπερότητα του . Μελετη-
μένη για όλους τους τύπους μαλλιών. 

Serum με Μετάξι : Λεία και μεταξένια μαλλιά.
Χάρη στην περιεκτικοτητά του σε καθαρό μετάξι, προσφέρει ενυδάτωση, απαλότητα 
και λάμψη μεγάλης διάρκειας. Προστατεύει τα κατεστραμμένα, άτονα μαλλιά απο 
τη φθορά και τη θερμότητα, μειώνει δραστικά το σπάσιμο της τρίχας αλλά και το 
φριζάρισμα. Προσφέρει μεταξένια και λεία υφή στα μαλλιά
Σύνθεση χωρίς οινόπνευμα και paraben.

Σαμπουάν μαλλιών με εκχυλίσματα Macadamia Οil, Κερατίνη, προβιταμίνη Β5 και πλούσια 
ενεργά συστατικά . Αναδομεί και ενυδάτωνει.  Δίνει λαμπερό χρώμα.
Η κερατίνη αναδομεί και ενυδατώνει την τρίχα προσθέτοντας τις  χαμένες βιταμίνες της. Το 
Macadamia Οil προσδίδει πλούσιες ενυδατικές, θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πα-
ρέχει μέγιστη ενυδάτωση χωρίς να βαραίνουν τα μαλλιά. Διεισδύει στους πόρους της τρίχας 
και αυξάνει την ελαστικότητα και την αντοχή της.  Αυτός ο τύπος ελαίου είναι που βοηθάει τα 
μαλλιά να μη φριζάρουν και χαρίζει απαλότητα. Χάρη στα Ω3 λιπαρά οξέα που περιέχει, μας 
παρέχει όλα όσα χρειάζονται τα μαλλιά μας για να είναι λαμπερά και υγιή. Η προβιταμίνη Β5 
ενυδατώνει, προστατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και διατηρεί τη λαμπερότητα 
του. Για όλους τους τύπους μαλλιών. Ιδανική για βαμμένα μαλλιά (ξηρά και ταλαιπωρημένα 
μαλλιά) ενυδατώνοντάς τα από τη ρίζα.

Μάσκα μαλλιών με εκχυλίσματα Macadamia Οil, Κερατίνη, προβιταμίνη Β5 και πλούσια 
ενεργά συστατικά. Αναδομεί και ενυδάτωνει.  Δίνει λαμπερό χρώμα.
Η κερατίνη αναδομεί και ενυδατώνει την τρίχα προσθέτοντας τις  χαμένες βιταμίνες  της. Το 

Macadamia Οil προσδίδει πλούσιες ενυδατικές, θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πα-
ρέχει μέγιστη ενυδάτωση χωρίς να βαραίνουν τα μαλλιά. Διεισδύει στους πόρους της τρίχας 
και αυξάνει την ελαστικότητα και την αντοχή της. Αυτός ο τύπος ελαίου είναι που βοηθάει τα 
μαλλιά να μη φριζάρουν και χαρίζει απαλότητα. Χάρη στα Ω3 λιπαρά οξέα που περιέχει, μας 
παρέχει όλα όσα χρειάζονται τα μαλλιά μας για να είναι λαμπερά και υγιή. Αναδομεί, ενισχύει, 
και σφραγίζει την υγρασία στο εσωτερικό της τρίχας. Η προβιταμίνη Β5 ενυδατώνει, προ-
στατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και διατηρεί τη λαμπερότητα του. Δίνει γυαλάδα 
στην τρίχα και την προστατεύει από τη θερμότητα. Για όλους τους τύπους μαλλιών. Ιδανική 
για βαμμένα μαλλιά (ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά) ενυδατώνοντάς τα από τη ρίζα.

Serum με Macadamia oil  και Κερατίνη.  Κατά του φριζαρίσματος
Το Macadamia Οil είναι πολύ ελαφρύ, προσφέρει εντατική φροντίδα στα μαλλιά που φριζά-
ρουν και ξεμπερδεύει τέλεια. Αφήνει τα μαλλιά λαμπερά, ευκολοχτένιστα και απαλά. 
Η Κερατίνη αναδομεί και ενυδατώνει την τρίχα προσθέτοντας τις  χαμένες βιταμίνες  της. 
Σύνθεση χωρίς οινόπνευμα και paraben

 MACADAMIA

 SILK Σειρά Αναδόμησης  Με Μετάξι

Σειρά Αναδόμησης Με Macadamia Oil & Κερατίνη
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Silver Hair Shampoo
FOR GREY, LIGHTENED & BLEACHED HAIR

Απαλό σαμπουάν, σχεδιασμένο για να εξουδετερώνει τα 
ανεπιθύμητα κίτρινα ρεφλέ στα μαλλιά. Ιδανικό για λευκά 
και γκρίζα μαλλιά και για μαλλιά με ξανθές ανταύγειες. 
Χαρίζει λάμψη και απαλότητα στα μαλλιά.

Silver Hair Mask
FOR GREY, LIGHTENED & BLEACHED HAIR

Η ενυδατική και θρεπτική μάσκα μαλλιών SILVER HAIR MASK, 
εμπλουτισμένη με Shea Butter, είναι ειδικά σχεδιασμένη για 
να εξουδετερώνει τις ανεπιθύμητες κίτρινες αντανακλάσεις 
(ρεφλέ) στα μαλλιά. Ιδανική για λευκά, γκρίζα, ξανοιγμένα και 
με ξανθές ανταύγειες μαλλιά . Επαναφέρει τη λάμψη και την 
απαλότητα στα κατεστραμμένα ή ταλαιπωρημένα μαλλιά. 
Ενισχύει και τονώνει το χρώμα, επαναφέρει την απόχρωση και 
κλείνει τους πόρους της τρίχας μετά τη βαφή.
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ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ SILVER
ΚΩΔ.: 11335 500 ml. / ΚΩΔ.: 11335-2 500ml.  με αντλία

 ΚΩΔ.: 11336 1000 ml./ ΚΩΔ.: 11336-2 1000 ml. με αντλία

ΣΑMΠΟΥΑΝ SILVER  
ΚΩΔ.: 11030 200ml / ΚΩΔ.: 11047 500ml.  / ΚΩΔ.: 11031 1Lit. 

ΚΩΔ.: 11032 4 Lit.

 OLIVE OIL

 SILVER

Σειρά Αναδόμησης Με Λάδι Ελιάς

Σαμπουάν μαλλιών με λάδι Ελιάς, προβιταμίνη Β5 και πλούσια ενεργά συστατικά. Ολι-
κή αναδόμηση και θεραπεία.
Για ξηρά, σκληρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Μαλλιά κατεστραμμένα απο χημικές 
επεξεργασίες. Βοηθά τα μαλλιά να ανακτούν την χαμένη λάμψη τους, να αποκτήσουν 
δύναμη και ζωντάνια. Ενυδατώνει τα μαλλιά & τα κάνει πιο λεία. Η προβιταμίνη Β5 ενυδα-
τώνει, προστατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και διατηρεί τη λαμπερότητα του .

Μάσκα μαλλιών με λάδι Ελιάς, προβιταμίνη Β5 και πλούσια ενεργά συστατικά. Ολική 
αναδόμηση και θεραπεία. Για ξηρά, σκληρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά. 
Μαλλιά κατεστραμμένα απο χημικές επεξεργασίες. Βοηθά τα μαλλιά να ανακτούν την 

χαμένη λάμψη τους, να αποκτήσουν δύναμη και ζωντάνια ενώ ταυτόχρονα, καταπολε-
μά την ξηροδερμία. Ενυδατώνει τα μαλλιά & τα κάνει πιο λεία. Η προβιταμίνη Β5 ενυδα-
τώνει, προστατεύει απο το ξεθώριασμα του χρώματος και διατηρεί τη λαμπερότητα του .

Serum Με Λάδι Ελιάς. Λάδι ελιάς για ενυδάτωση και θρέψη των μαλλιών. 
Tο λάδι ελιάς βοηθά τα μαλλιά να ανακτήσουν την χαμένη λάμψη τους, να αποκτήσουν 
δύναμη και ζωντάνια. Ενυδατώνει, δυναμώνει την τρίχα από τη ρίζα. Επανορθώνει τα 
ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Σύνθεση χωρίς οινόπνευμα και paraben

SERUM 120 ml.
ΚΩΔ.  11227

ΣΑMΠΟΥΑΝ 
ΚΩΔ.  11027 1Lit. / ΚΩΔ.  11043 500 ml.

ΜΑΣΚΑ
ΚΩΔ.  11320 1000 ml. / ΚΩΔ.  11320-2 1000 ml. με αντλία

ΚΩΔ.  11319 500 ml. / ΚΩΔ.  11319 500 ml. με αντλία

Εξουδετερώνει τις ανεπιθύμητες κίτρινες αντανακλάσεις στα γκρίζα, 
ξανοιγμένα & με ξανθές ανταύγειες μαλλιά.



 
ΚΩΔ.: 11203 120ml. 
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Hair  Color Mask
Enhances and Revives the hair color

 Επαγγελματική  μάσκα μαλλιών Yanni Extensions με χρώμα, είναι σχεδιασμένη 
να παρατείνει την επίδραση του χρώματος. 
Χάρη στην εμπλουτισμένη σύνθεση της με έλαιο Shea Butter,
αναδομεί, θρέφει και ενυδατώνει την τρίχα κάνοντας τη απαλή χωρίς να φριζάρει. 
Ενισχύει και τονώνει το χρώμα των μαλλιών σας, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρει τη 
λάμψη στα θαμπά, ντεκαπαρισμέναή μαλλιά με ανταύγειες

COPPER HAIR MASK
κωδ.: 10062 250 ml.

BROWN HAIR MASK
κωδ.: 10060 250 ml.

RED HAIR MASK
κωδ.: 10061 250 ml.

•Βελτιώνει δραστικά την όψη των ταλαιπωρημένων μαλλιών.
•Επαναφέρει την ισορροπία της τρίχας.
•Προστατεύει απο το φριζάρισμα.
•Για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά.

Hair 
Silicone



κωδ.: 11049

κωδ.: 11050

κωδ.: 11051

κωδ.: 11052

κωδ.: 11048
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ΚΩΔ. 11035

ΚΩΔ. 11035-2

ΚΩΔ. 11035-1

ΚΩΔ. 11035-3

ΚΩΔ. 11023

ΚΩΔ. 11023-2

ΚΩΔ. 11023-1

ΚΩΔ. 11023-3

4 lt

4 lt

4 lt

4 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

Χαρακτηριστικά:
Επαγγελματικό σαμπουάν με άρωμα AFRICA . 
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Με βιταμίνες Α,Ε & F.
Χωρίς Parben/Σιλικόνη.

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό σαμπουάν 
με άρωμα BITTER ALMOND.
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Με βιταμίνες Α,Ε & F.
Χωρίς Parben/Σιλικόνη.

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό σαμπουάν με άρωμα CHERRY.
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Με βιταμίνες Α,Ε & F.
Χωρίς Parben/Σιλικόνη.

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό σαμπουάν με άρωμα CARAMEL. 
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Με βιταμίνες Α,Ε & F.
Χωρίς Parben/Σιλικόνη.

Shampoo
με άρωμα AFRICA 

Shampoo
με άρωμα CHERRY

Shampoo
με άρωμα CARAMEL

Shampoo
με άρωμα BITTER ALMOND

      Σαμπουάν μαλλιών PROFESSIONAL SERIES

x12 x4

x12 x4

x12 x4

x12 x4



ΚΩΔ. 11035-4

ΚΩΔ. 11035-5

ΚΩΔ. 11033

ΚΩΔ. 11023-4

ΚΩΔ. 11023-5

ΚΩΔ. 11034

4 lt

4 lt

4 lt

1 lt

1 lt

1 lt

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό όξινο σαμπουάν με ΡΗ4 για μετά 
την βαφή και την περμανάντ. Με οξέα φρούτων 
προβιταμίνη Β5 & κερατίνη. Περιποιείται τα μαλλιά 
κλειδώνοντας την βαφή.

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό σαμπουάν με άρωμα BUBBLEGUM
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Με βιταμίνες Α,Ε & F.
Χωρίς Parben/Σιλικόνη.

Χαρακτηριστικά:  
Επαγγελματικό σαμπουάν με άρωμα JG. 
Για όλους τους τύπους μαλλιών.
Με βιταμίνες Α,Ε & F.
Χωρίς Parben/Σιλικόνη.

      Σαμπουάν μαλλιών

      Ειδικά Σαμπουάν μαλλιών

ΚΩΔ. 11031

ΚΩΔ. 11047

ΚΩΔ. 11041

ΚΩΔ. 11032
4 lt

1 lt

500 ml

200 ml

Χαρακτηριστικά: 
Εξουδετερώνει τις ανεπιθύμητες 
κίτρινες αντανακλάσεις στα γκρίζα, 
ξανοιγμένα & με ξανθές ανταύγειες 
μαλλιά.
Χρησιμοποιείται και σε Reflex.

PROFESSIONAL SERIES

PROFESSIONAL SERIES

Shampoo
με άρωμα BUBBLEGUM

Shampoo
με άρωμα JG

Shampoo Silver

Shampoo Neutralizing 
Όξινο Σαμπουάν

x12 x4

x12 x4
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      Conditioner μαλλιών

ΚΩΔ. 11108

ΚΩΔ. 11108-5

ΚΩΔ. 11108-3

ΚΩΔ. 11108-4

ΚΩΔ. 11107

ΚΩΔ. 11107-5

ΚΩΔ. 11107-3

ΚΩΔ. 11107-4

4 lt

4 lt

4 lt

4 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

Χαρακτηριστικά:  
Επαγγελματικό conditioner με άρωμα AFRICA.
Με Χαμομήλι. 
Χωρίς Paraben/Σιλικόνη
Για όλους τους τύπους μαλλιών.

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό conditioner με άρωμα CARAMEL. 
Με βιταμίνη Ε. 
Χωρίς Parben/Σιλικόνη
Για όλους τους τύπους μαλλιών.

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό conditioner με άρωμα BUBBLEGUM.
Με Castor Oil. 
Χωρίς Parben/Σιλικόνη
Για όλους τους τύπους μαλλιών.

Χαρακτηριστικά: 
Επαγγελματικό conditioner με άρωμα JG.
Με Πανθενόλη. 
Χωρίς Parben/Σιλικόνη
Για όλους τους τύπους μαλλιών.

PROFESSIONAL SERIES

Conditioner
με άρωμα AFRICA 

Conditioner
με άρωμα JG

Conditioner
με άρωμα CARAMEL 

Conditioner
με άρωμα BUBBLEGUM

x12 x4

x12 x4

x12 x4

x12 x4
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      Oxycream μαλλιών

ΚΩΔ. 12009-2

ΚΩΔ. 12009-1

ΚΩΔ. 12009-4

ΚΩΔ. 12009-3

ΚΩΔ. 12008-2

ΚΩΔ. 12008-1

ΚΩΔ. 12008-4

ΚΩΔ. 12008-3

ΚΩΔ. 12004-2

ΚΩΔ. 12004-4

ΚΩΔ. 12004-3

ΚΩΔ. 12004-1

4 lt

4 lt

4 lt

4 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

Oxycream
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 9% 30 Vol.

Oxycream
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 6% 20 Vol.

Oxycream
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 12% 40 Vol.

3% 10 Vol.

9% 30 Vol.

6% 20 Vol.

12% 40 Vol.40Vol.

10Vol.

20Vol.

30Vol.

PROFESSIONAL SERIES

Oxycream
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 3% 10 Vol.
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x12x40 x4

x12x40 x4

x12x40 x4

x12x40 x4
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 Removers

ΚΩΔ.: 12300
100ml

100ml

ΚΩΔ.: 12301
250ml

ΚΩΔ.: 12302
1lt

1lt

Ξεβαφτικό - Αφαιρετικό  υγρό βαφής για το περίγραμμα.

Hair Color Stain Remover

 BLEACH POWDER 

ΚΩΔ.: 12203

ΚΩΔ.: 12211

500 gr.

500 gr.

Dust Free Blue Color 
Professional
BLEACH POWDER 
Η σκόνη ξανοίγματος χάρη 
στη συγκεκριμένη σύνθεσή της 
έχει ικανότητα λεύκανσης και 
μαλακτική δράση ταυτόχρονα. 
Η λεύκανση είναι γρήγορη 
και δεν βλάπτει τα μαλλιά. 
Αναμιγνύεται με Οξυζενέ (10 
έως 40vol), δημιουργεί μια 
συμπαγή, ομοιογενή κρέμα 
που μπορεί να ξανοίξει τα 
μαλλιά έως και 6 τόνους. 
Χρησιμοποιείται όπως όλα τα 
ντεκαπάζ.

POST EPILATING / MASSAGE OIL

BLEACH POWDER  UP TO 9 LEVELS    

ΚΩΔ.: 20228

ΚΩΔ.: 20229

  
Λάδι μασάζ με βούτυρο Καριτέ ενυδατώνει την επιδερμίδα, 
κατάλληλο για μασαζ, ιδανικό για μετά την αποτρίχωση.
με άρωμα σοκολάτας

Post Epilating / Massage Oil

PROFESSIONAL SERIES

Μπλέ σκόνη 
αποχρωματισμού
Η σκόνη ξανοίγματος χάρη στη 
συγκεκριμένη σύνθεσή της έχει 
ικανότητα λεύκανσης και μαλακτική 
δράση ταυτόχρονα. Η λεύκανση 
είναι γρήγορη και δεν βλάπτει τα 
μαλλιά. Αναμιγνύεται με Οξυζενέ 
(10 έως 40vol), δημιουργεί μια 
συμπαγή, ομοιογενή κρέμα που 
μπορεί να ξανοίξει τα μαλλιά έως 
και 9 τόνους. 
Χρησιμοποιείται όπως όλα τα 
ντεκαπάζ.
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