
 

  
 Τι είναι το Keratin Infused System; 

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. 

 Ποια η μίξη της βαφής HAIR PASSION;  

1 μέρος βαφής, με  1.5 μέρος οξυκρέμ BOOSTER. Π.Χ  50ml HAIR PASSION ΒΑΦΗ + 75ml ΟΞΥΚΡΕΜ HAIR 

PASSION BOOSTER.  

Σε πολύ ξανοιγμένα μαλλιά άνω του 10 με πορώδη άκρες μίξη 1:1 Π.Χ  75ml HAIR PASSION ΒΑΦΗ + 75ml 

ΟΞΥΚΡΕΜ HAIR PASSION BOOSTER 01X. 

 Πρέπει να κάνω τεστ αλλεργίας πριν από την εφαρμογή της βαφής  HAIR PASSION; 

θα πρέπει να πραγματοποιείται 48 ώρες πριν από την εφαρμογή του χρώματος HAIR PASSION.  

 Θα έχω το αποτέλεσμα στα μαλλιά σύμφωνα με το χρώμα που βλέπω στο χρωματολόγιο;  

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

πρέπει να είναι ομοιόμορφα προ-ξανοιγμένα στο επίπεδο 8, 9 ή 10, οποιαδήποτε σκιά  θα επηρεάσει το 

τελικό αποτέλεσμα. 

 Πόσο σύντομα θα ξεθωριάσει το χρώμα HAIR PASSION; 

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. 

 

 Μαλλιά ανοιχτά στον τόνο του 11 με πολύ πορώδη άκρες θα κρατήσουν το χρώμα; 

 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. 

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

ανώτερο 

 

 Μπορώ να αναμείξω τις μεταλλικές με τις παστέλ αποχρώσεις HAIR PASSION; 

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

υπέροχες αποχρώσεις.  

 

 

 



 

 Μπορώ να αναμείξω τις βαφές HAIR PASSION με άλλες βαφές; 

Ναι μπορούν να προστεθούν σαν τόνερ ή για ενίσχυση χρώματος ακόμη και με μίξη με άλλες βαφές 

μαλλιών, χαρίζοντας σας απεριόριστες υπέροχες δυνατότητες χρώματος. 

 

 Μπορώ να περάσω τις βαφές HAIR PASSION σαν ρεφλέ σε ανοιχτόχρωμα μαλλιά με ανταύγειες;  

Ναι με κανονική μίξη βαφή 1 προς 1,5 οξυκρέμ 10 βαθμών και με ελεγχόμενο τον χρόνο παραμονής, 

θα χαρίσει απίστευτο αποτέλεσμα. Λούστε με σαμπουάν ColorLock που έχει χαμηλό pH για 

σταθεροποίηση του χρώματος. 

 

 Θέλω γκρι/ασημί ανοιχτό, ξάνοιξα τα μαλλιά με ντεκαπάζ και μου έδωσε χρυσή κίτρινη 

απόχρωση τι να κάνω; 

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 με τα Metallic Ash ή τα Metallic Marine. Για να καλύψουμε τυχών πράσινο μετά την 

βαφή περάστε μάσκα με χρώμα Silver.  

 

 Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο οξυκρέμ στην μίξη της βαφής HꓥIR PꓥSSION; 

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. Τα οξυκρέμ Booster είναι ειδικά σχεδιασμένα για να 

λειτουργήσουν σε συνεργασία με την νέας τεχνολογίας χρωστική των βαφών Hairpassion.  

 Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω σαμπουάν και conditioner Color Lock Hair Passion; 

Πάντα λούζουμε με Color Lock Shampoo γιατί έχει πολύ χαμηλό pH και σταθεροποιεί κλειδώνοντας το 

χρώμα στα λέπια της τρίχας. HAIR PASSION 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.  

HAIR PASSION COLOR LOCK CONDITIONER με pH 2.3. Η χρήση μετά το λούσιμο για να κλειδώσει το χρώμα και να 

εξασφαλίσει αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια. 

Και τα δύο προϊόντα HAIR PASSION Color Lock Shampoo και HAIR PASSION Color Lock Conditioner, πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν μόνον μετά την εφαρμογή της βαφής και όχι σαν γενικής χρήσης σαμπουάν και μαλακτική κρέμα. 

 

 Δεν θέλω να κάνω ξάνοιγμα με ντεκαπάζ στα μαλλιά, τι πρέπει να κάνω; 

Ανοίξτε το χρώμα σας με ξανθιστική βαφή στον τόνο του 8,9 ή 10 και μετά περάστε κανονικά την βαφή 

HAIR PASSION στο χρώμα που θέλετε, χρόνος παραμονής 25 – 30λεπτά.  

 

 Θέλω να κάνω επανάληψη βαφής, η άβαφη ρίζα είναι περίπου 1cm, θα μου ανοίξει την ρίζα 

των μαλλιών.  

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).  

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. Ο χρόνος παραμονής της βαφής είναι 25 έως 

35 λεπτά το ανώτερο. 

 


