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HꓥIR PꓥSSION METALLIC COLLECTION TECHNICAL GUIDE 

Η HꓥIR PꓥSSION είναι μια νέα γενιά σε μόνιμη βαφή μαλλιών. Για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας νέα 

τεχνολογία χρώματος μαλλιών με ισχυρή χρωστική ουσία, μπορέσαμε να επιτύχουμε μεταλλικά χρώματα 

που δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν πριν. Αυτές οι νέες χρωστικές ουσίες μαζί με τα ειδικά 

σχεδιασμένους ενισχυτές, τα οξυκρέμ (booster), μας επιτρέπουν να επιτύχουμε μόνιμα αποτελέσματα για 

την σημερινή μόδα του χρώματος μαλλιών. Η τεχνολογία του χρώματος εμπλουτίστηκε με Keratin Infused 

SystemS (KISS), που εξασφαλίζει ότι τα μαλλιά θα παραμείνουν αναδομημένα και σε άριστη κατάσταση, 

μετά την χρήση της μόνιμης βαφής μαλλιών. 

ΜΙΞΗ ΒΑΦΗΣ HꓥIR PꓥSSION: 1 μέρος βαφής, με  1.5 μέρος οξυκρέμ BOOSTER. Π.Χ  50ml HꓥIR PꓥSSION 

ΒΑΦΗ + 75ml ΟΞΥΚΡΕΜ HꓥIR PꓥSSION BOOSTER. 

Αν και η βαφή HꓥIR PꓥSSION είναι μια νέα τεχνολογία χρώματος μαλλιών, οι γενικοί κανόνες του 

χρώματος εξακολουθούν να ισχύουν. 

 Τεστ αλλεργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται 48 ώρες πριν από κάθε εφαρμογή του χρώματος HꓥIR 

PꓥSSION.  

 HꓥIR PꓥSSION Metallic Collection Numbering System

Το νούμερο μπροστά από την τελεία = Τόνος Το νούμερο μετά την τελεία = Απόχρωση 

10  Pastel Blonde     .0 Μίξη από σαντρέ & μεταλλικούς τόνους 

9  Lightest Blonde    .1 Μεταλλικό 

8 Light Blonde     .2 Βιολετί  

7 Medium Blonde    .9 Μπλε 

6 Dark Blonde  

5   Light Brown 
Ο πρώτος αριθμός μετά την τελεία = μείζονα τόνο. Δεύτερος αριθμός = δευτεροβάθμιος  τόνος. Τρίτος αριθμός = 

ελάσσονα τόνο.   Π.Χ. 8.001 

8.  = Light Blonde Ανοιχτό ξανθό 

.0  =Μίγμα από σταχτί και μεταλλικές αποχρώσεις 

.-0  = Μίγμα από σταχτί και μεταλλικές αποχρώσεις 

.--1  = Μεταλλική 

 

ΟΞΥΚΡΕΜ - PꓥSSION Boosters 

01X Πρόσθεση χρώματος (για κάθε χρωματισμό). 
02X Έξτρα λάμψη και ελαφρύ ξάνοιγμα (δες την ενότητα καλύτερα αποτελέσματα). 
03X Για χρήση στο προ ξάνοιγμα των μαλλιών, πριν την χρήση της βαφής  HꓥIR PꓥSSION.  
04X Για χρήση στο προ ξάνοιγμα των μαλλιών, πριν την χρήση της βαφής  HꓥIR PꓥSSION.  
 
Τα οξυκρέμ Booster είναι ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργήσουν σε συνεργασία με την νέας 

τεχνολογίας χρωστική των βαφών Hairpassion.  
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HꓥIR PꓥSSION METALLIC COLOR ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Η προετοιμασία είναι σημαντικός παράγοντας για το επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα.   

 Η προτεραιότητα είναι το επίπεδο του ομοιόμορφου ξανοίγματος από τις ρίζες έως τις άκρες.      

Τα μαλλιά πρέπει να είναι ομοιόμορφα προ-ξανοιγμένα οποιαδήποτε σκιά  θα επηρεάσει το 

τελικό αποτέλεσμα. 

 Όταν έχουμε ξάνοιγμα 8 έως 10 θα έχουμε σίγουρα φυσικό χρυσό τόνο. Εάν το κίτρινο υπερισχύει 

και θέλουμε να κάνουμε βαφή σε ανοιχτό τόνο θα υπάρξει αντίδραση χρωματική. Π.Χ. έντονη 

κίτρινη απόχρωση σε συνδυασμό βαφής μπλε ή ασημί ανοιχτό μπορεί να δώσει πράσινο, εάν 

θέλουμε να εφαρμόσουμε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις 9.001 ή 9.010 καλύτερα να προσθέσουμε 

και ποσοστό από έναν τόνο πιο σκούρο. Για να καλύψουμε τυχών πράσινο μετά την βαφή περάστε 

μάσκα με χρώμα Silver.  

 Όσο καλύτερη η κατάσταση των μαλλιών τόσο καλύτερα θα κλειδώσει το χρώμα στα μαλλιά.        

Σε μεγαλύτερο τόνο του 10 από το προτεινόμενο επίπεδο ξανοίγματος, θα οδηγήσει σε γρήγορη 

απώλεια του χρώματος (ξεθώριασμα) και θα χρειαστεί πέρασμα πιο σύντομα, μέχρι να 

σταθεροποιηθεί το χρώμα που θέλουμε. 

 Η βαφή έχει πολύ πλούσια χρωστικά μόρια για να εισχωρεί και να παραμένει στην τρίχα,  δεν έχει 

δυνατότητα ξανοίγματος των μαλλιών, για να έχουμε την σωστή απόδοση του χρωματισμού τα 

μαλλιά πρέπει να είναι ξανοιγμένα στον τόνο του 8, 9 ή 10 σε φυσική χρυσή απόχρωση και όχι 

έντονη κίτρινη. 

1. Απαραίτητο να γίνει ανάλυση των μαλλιών και της φυσικής βάσης τους, χρώμα, το πόσο 

πορώδη είναι και την κατάσταση τους.  

2. Ξανοίξτε τα μαλλιά με ντεκαπάζ ή ξανθιστική βαφή στο επιθυμητό επίπεδο. 

3. Αφαιρέστε το ντεκαπάζ λούζοντας τα με σαμπουάν. Μην χρησιμοποιήσετε conditioner. 

4. Στεγνώστε πολύ καλά τα μαλλιά.  

 ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ                    ΞΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΤΟΝΟΥ      PꓥSSION BOOSTER ΟΞΥΚΡΕΜ   

5.001    8    01X or 02X     

7.001    8 - 9    01X 

8.001    9 - 10    01X  

9.001    10             01X 

6.91    8-9    01X or 02X 

6.92    9    01X or 02X 

7.010    9    01X 

8.010    10    01X 

9.010    10    01X 

7.011    8 – 9    01X or 02X 

8.011    10    01X 

9.011    10    01X 
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HꓥIR PꓥSSION METALLIC COLOR ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΛΙΑ (Πιο κοντά από 10cm) 

1. Ξανοίξτε τα μαλλιά με ντεκαπάζ στο επιθυμητό επίπεδο (βλέπε τον πίνακα καλύτερα 

αποτελέσματα). 

2. Αφαιρέστε το ντεκαπάζ λούζοντας τα με σαμπουάν. Μην χρησιμοποιήσετε conditioner. 

3. Στεγνώστε πολύ καλά τα μαλλιά 

4. Για καλύτερο αποτέλεσμα εφαρμόστε την βαφή ομοιόμορφα και γενναιόδωρα σε όλα τα 

μαλλιά. 

5. Ο χρόνος παραμονής της βαφής είναι 25 έως 35 λεπτά το ανώτερο. 

6. Πριν το λούσιμο ρίξτε μικρή ποσότητα νερού και κάντε καλό μασάζ στα μαλλιά. 

7. Ξεβγάλετε την βαφή με νερό και μετά λούστε με σαμπουάν  HꓥIR PꓥSSION Color Lock 

Shampoo. 

8. Βάλτε μαλακτική κρέμα HꓥIR PꓥSSION Color Lock Conditioner. Αφήστε να ενεργήσει και να 

κλείσει τα λέπια για 5 λεπτά, μετά ξεβγάλετε πολύ καλά τα μαλλιά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΑΚΡΙΑ / ΠΟΡΩΔΗ ΜΑΛΛΙΑ 

1. Ξανοίξτε τα μαλλιά με ντεκαπάζ στο επιθυμητό επίπεδο (βλέπε τον πίνακα καλύτερα 

αποτελέσματα). 

2. Αφαιρέστε το ντεκαπάζ λούζοντας τα με σαμπουάν. Μην χρησιμοποιήσετε conditioner. 

3. Στεγνώστε πολύ καλά τα μαλλιά 

4. Για καλύτερο αποτέλεσμα απλώστε την βαφή στις άκρες πρώτα (στις πορώδες περιοχές) 

και μετά εφαρμόστε την βαφή στην ρίζα και μέση. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε αρκετή 

ποσότητα βαφής και σε όλες τις περιοχές των μαλλιών. 

5. Ο χρόνος παραμονής της βαφής είναι 25 έως 35 λεπτά το ανώτερο. 

6. Πριν το λούσιμο ρίξτε μικρή ποσότητα νερού και κάντε καλό μασάζ στα μαλλιά. 

7. Ξεβγάλετε την βαφή με νερό και λούστε με σαμπουάν  HꓥIR PꓥSSION Color Lock Shampoo. 

8. Βάλτε μαλακτική κρέμα HꓥIR PꓥSSION Color Lock Conditioner. Αφήστε να ενεργήσει για να 

κλείσει τα λέπια 5 λεπτά, μετά ξεβγάλετε πολύ καλά τα μαλλιά. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 11+ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΠΟΡΩΔΗ ΜΑΛΛΙΑ 

Μαλλιά που έχουν ξανοίξει πάνω από το επίπεδο τόνου 10, θα είναι  πολύ πορώδη και είναι πιο 

πιθανό το χρώμα να ξεθωριάζει. Σκεφτείτε πολύ πορώδη μαλλιά σαν ένα λευκό καμβά που ενδέχεται 

να χρειάζεται 2 στρώσεις για την σωστή κάλυψη και μεγαλύτερης διάρκειας απόχρωση. 

1. Σε ανοιχτόχρωμες πορώδη άκρες μαλλιών μίξη βαφής οξυκρέμ  1:1 για καλύτερο αποτέλεσμα 

και σταθερότητα χρώματος. Για καλύτερο αποτέλεσμα απλώστε την βαφή στις άκρες πρώτα 

(στις πορώδες περιοχές) και μετά εφαρμόστε την βαφή στην ρίζα και μέση. Βεβαιωθείτε ότι 

αφήνετε αρκετή ποσότητα βαφής σε όλες τις περιοχές των μαλλιών.  

2. Ο χρόνος παραμονής της βαφής είναι 25 έως 35 λεπτά το ανώτερο. 

3. ΕΛΕΞΤΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΦΗ- ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΝΑΝΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ. Αν 

διαπιστώσετε ότι η τρίχα ξέρασε το χρώμα,  σε πολύ πορώδη μαλλιά, εφαρμόστε εκ νέου το 

επιθυμητό χρώμα ως ανωτέρω για να έχετε μεγαλύτερης διάρκειας χρώμα.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 

            Α 

1. Ξανοίξτε την ρίζα με ντεκαπάζ ή ξανθιστική βαφή στο επιθυμητό επίπεδο του 8, 9 ή 10 

σύμφωνα με τον τόνο των μαλλιών (βλέπε τον πίνακα καλύτερα αποτελέσματα).                    

2. Αφαιρέστε το ντεκαπάζ λούζοντας με χλιαρό νερό και σαμπουάν. Μην χρησιμοποιήσετε 

conditioner. 

3. Στεγνώστε πολύ καλά τα μαλλιά. 

4. Απλώστε την βαφή στις ρίζες πρώτα  και μετά εφαρμόστε στην μέση και άκρες. 

Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε αρκετή ποσότητα βαφής και σε όλες τις περιοχές των μαλλιών.  

5. Ο χρόνος παραμονής της βαφής είναι 25 έως 35 λεπτά το ανώτερο. 

6. Πριν το λούσιμο ρίξτε μικρή ποσότητα νερού και κάντε καλό μασάζ στα μαλλιά. 

7. Ξεβγάλετε την βαφή με νερό και μετά λούστε με σαμπουάν  HꓥIR PꓥSSION Color Lock 

Shampoo., 

8. Βάλτε μαλακτική κρέμα HꓥIR PꓥSSION Color Lock Conditioner. Αφήστε να ενεργήσει για να 

κλείσει τα λέπια για 5 λεπτά και ξεβγάλετε πολύ καλά τα μαλλιά.  

               Β 

1. Εάν η διαφορά της ρίζας με την άκρη δεν είναι πάνω από 2 τόνους μπορείτε να περάσετε την 

βαφή με 02Χ BOOSTER (20 βαθμών οξυκρέμ) και τα υπόλοιπα μαλλιά με 01Χ BOOSTER (10 

βαθμών οξυκρέμ).  

2. Απλώστε την βαφή στις ρίζες πρώτα  και μετά εφαρμόστε στην μέση και άκρες. Βεβαιωθείτε 

ότι αφήνετε αρκετή ποσότητα βαφής σε όλες τις περιοχές των μαλλιών. 

3. Ο χρόνος παραμονής της βαφής είναι 25 έως 35 λεπτά το ανώτερο. 

4. Πριν το λούσιμο ρίξτε μικρή ποσότητα νερού και κάντε καλό μασάζ στα μαλλιά. 

5. Ξεβγάλετε την βαφή με νερό και μετά λούστε με σαμπουάν  HꓥIR PꓥSSION Color Lock 

Shampoo. 

6. Βάλτε μαλακτική κρέμα HꓥIR PꓥSSION Color Lock Conditioner. Αφήστε να ενεργήσει για να 

κλείσει τα λέπια για 5 λεπτά και ξεβγάλετε πολύ καλά τα μαλλιά. 

 Οι μεταλλικές και παστέλ βαφές Hair Passion μπορεί να αναμειχθούν μεταξύ τους και 

να δημιουργήσουν υπέροχες αποχρώσεις.  

 Επίσης μπορούν να προστεθούν σαν τόνερ ή για ενίσχυση χρώματος ακόμη και με 

άλλες βαφές μαλλιών, χαρίζοντας σας απεριόριστες δυνατότητες. 

 Σε πολύ ανοιχτούς χρωματισμούς που έχουμε έντονη χρυσή απόχρωση, για κάλυψη 

χρωματικής διαφοράς χρησιμοποιήστε και ποσοστό πιο σκούρου τόνου στην βαφή. 

 Όλα τα χρώματα θα πρέπει να αναμειχτούν με 01Χ BOOSTER οξυκρέμ 10 βαθμών για 

να εισχωρήσει το χρώμα στα μαλλιά, τα χρώματα  6.91 και 6.92 μπορούν να 

περαστούν με 02Χ BOOSTER οξυκρέμ 20 βαθμών εάν τα θέλουμε λίγο πιο φωτεινά. 

 Πάντα λούζουμε με Color Lock Shampoo γιατί έχει πολύ χαμηλό Ph και σταθεροποιεί 

κλειδώνοντας το χρώμα στα λέπια της τρίχας.  

 Πολύ ανοιχτόχρωμες άκρες άνω του 10 μίξη βαφής με οξυκρέμ 01Χ BOOSTER 1:1. 

 



 

5 | P a g e  
 

HꓥIR PꓥSSION ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ. - Keratin Infused SystemS 

HꓥIR PꓥSSION COLOR LOCK SHAMPOO  

pH 2.6 για να σφραγίσει τα λέπια και το χρώμα στα μαλλιά άμεσα μετά την βαφή, άλλα και να αποφύγετε 

το ξεθώριασμα του χρώματος.  

HꓥIR PꓥSSION COLOR LOCK CONDITIONER 

pH 2.3 χρήση άμεσα μετά το λούσιμο για να κλειδώσει το χρώμα στα μαλλιά και να εξασφαλίσει 

αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια. 

Και τα δύο προϊόντα HꓥIR PꓥSSION Color Lock Shampoo και HꓥIR PꓥSSION Color Lock Conditioner, πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν μόνον μετά την εφαρμογή της βαφής και όχι σαν γενικής χρήσης σαμπουάν και 

μαλακτική κρέμα. 

HꓥIR PꓥSSION ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.   - Keratin Infused SystemS

Ειδικά σχεδιασμένα για τους πελάτες σας, για χρήση στο σπίτι τα προϊόντα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του χρώματος 
PꓥSSION HꓥIR. Με χαμηλό pH, χωρίς paraben και χωρίς θειικό άλατα είναι απαραίτητα για την 
περιποίηση του χρώματος και να διατηρήσουν τη ζωντάνια του έως την επόμενη βαφή.   
HꓥIR PꓥSSION COLOR SUPPORT SHAMPOO  
Η καλύτερη επιλογή σε σαμπουάν χωρίς άλατα για βαμμένα μαλλιά, HꓥIR PꓥSSION COLOR SUPPORT 
SHAMPOO εγγυάται να μην υπάρξει ξεθώριασμα του χρώματος, αλλά με την περιεκτικότητα του σε 
πρωτεΐνη κερατίνης εγγυάται την ενίσχυση των αδύναμων λεπτών μαλλιών. ΧΡΗΣΗ: Απλώστε μια γενναία 
ποσότητα σε υγρά μαλλιά, κάντε μασάζ και ξεβγάλετε με άφθονο νερό. 
HꓥIR PꓥSSION COLOR SUPPORT CONDITIONER  
Η καλύτερη επιλογή σε μαλακτική κρέμα μαλλιών για βαμμένα μαλλιά, HꓥIR PꓥSSION COLOR SUPPORT 
CONDITIONER, εμπλουτισμένο με πρωτεΐνη κερατίνης που εξασφαλίζει την μεγάλη διάρκεια  του 
χρώματος, αφήνει τα μαλλιά λαμπερά & αναγεννημένα. Για κάθε τύπο μαλλιών, ιδανικό σε συνδυασμό 
με το σαμπουάν Color Support. ΧΡΗΣΗ: Απλώστε μια γενναία ποσότητα σε υγρά μαλλιά, χτενίστε και 
ξεβγάλετε με άφθονο νερό. 
 

 HꓥIR PꓥSSIONANTI-YELLOW SHAMPOO.
Μια τέλεια επιλογή για ξανθά ή μεταλλικά χρώματα μαλλιών, χωρίς άλατα, εμπλουτισμένο με πρωτεΐνη 
κερατίνης που προστατεύει, προσθέτει λάμψη και εμποδίζει το φριζάρισμα των μαλλιών. Το Ασημί / 
Βιολετί χρώμα του σαμπουάν με ειδική φόρμουλα, που αναδεικνύει τους ψυχρούς πλατινέ και ασημί 
τόνους,  εξουδετερώνοντας κάθε ανεπιθύμητο χρυσού/κίτρινου τόνου των μαλλιών. ΧΡΗΣΗ: Απλώστε μια  
ποσότητα σε υγρά μαλλιά, κάντε μασάζ, αφήστε να ενεργήσει για 3 με 5 λεπτά και ξεβγάλετε με άφθονο 
νερό. Επαναλάβετε 1 με 2 φορές την εβδομάδα και εναλλάξετε με HꓥIR PꓥSSION COLOR SUPPORT 
SHAMPOO. 

HꓥIR PꓥSSION COLOR MASKS. - Keratin Infused SystemS 

HꓥIR PꓥSSION COLOR MASK - ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, βελτιωτικό χρώματος με κερατίνη, 

αναζωογονεί και εντείνει το χρώμα των μαλλιών, ενώ τα αφήνει λαμπερά, μεταξένια.  Ένα προσωρινό 

χρώμα μαλλιών που κρατάει για 6-8 λουσίματα, παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να προσθέσετε χρώμα 

και βάθος φυσικό ή βαμμένα μαλλιά στο σπίτι, χωρίς αμμωνία και οξυζενέ. ΧΡΗΣΗ: Μετά το λούσιμο 

ταμπονάρετε τα μαλλιά και απλώστε μάσκα σε όλο το μήκος τους. Αφήστε για 10-15 λεπτά και μετά 

ξεβγάλετε πολύ καλά. Φοράτε πάντα πλαστικά γάντια. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
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Νέες μεταλλικές και παστέλ βαφές μαλλιών HAIR PASSION, για αυτούς που ακολουθούν την μόδα…!. Για 

πρώτη φορά χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία χρώματος μαλλιών με ισχυρή χρωστική ουσία, μπορέσαμε 

να επιτύχουμε μεταλλικά χρώματα που δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν πριν. Χαρίζουν ένα 

χρωματικό αποτέλεσμα μοναδικό,  πλούσιο, υψηλής έντασης μεταλλικό χρώμα και μια σχεδόν ιριδίζουσα 

λάμψη. Οι παστέλ αποχρώσεις δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο έχουμε δει έως τώρα. Έχουν σχεδιαστεί για 

να αγκαλιάσουν υπέροχα τα μαλλιά και χαρίζουν ένα μαγικό τρισδιάστατο αποτελέσματα. Η ονομασία 

τους <<μεταλλικές>> δεν είναι κυριολεκτική μια και οι βαφές δεν περιέχουν μέταλλα, αλλά χαρίζουν 

αυξημένη χρωματική αντανάκλαση. Η  τεχνολογία του χρώματος εμπλουτίστηκε με Keratin Infused 

SystemS (KISS), που εξασφαλίζει ότι τα μαλλιά θα παραμείνουν αναδομημένα και σε άριστη κατάσταση, 

μετά την χρήση της μόνιμης βαφής μαλλιών.  

Τα 24 επαγγελματικά μεταλλικά χρώματα των 100ml 1:1,5 μπορούν να εφαρμοστούν σε προ ξανοιγμένα 

μαλλιά,  σαν βαφή, με συνδυασμό περισσότερων αποχρώσεων σε διάφορα σημεία του κεφαλιού, σε 

ανταύγειες ή σε ombre τεχνική. Αν και η βαφή HAIR PASSION είναι μια νέα τεχνολογία χρώματος μαλλιών, 

οι γενικοί κανόνες του χρώματος εξακολουθούν να ισχύουν. Θα λατρέψετε τα ατσαλένια μεταλλικά 

χρώματα, θα παθιαστείτε με τα παστέλ και τις υπέροχες αποχρώσεις τους.   Ακολουθείστε  την μόδα! 

 

 

 


