
Metal Detox
Η επαναστατική καινοτοµία για τις 
υπηρεσίες βαφής, balayage και ντεκαπάζ. 



Περιεχόµενα.

Metal Detox, η επαναστατική καινοτομία. 
Βασική έρευνα, εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Το πρωτόκολλο Metal Detox.
Η άποψη των επαγγελματιών.αποτελέσματα.

Το πρόβλημα: μέταλλο στο εσωτερικό της τρίχας.
Η λύση: Γλυκοαμίνη.
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[Metal Detox]

Η Επαναστατική
καινοτοµία.
Η νέα µας τεχνολογία που εγγυάται βαφή, balayage 
και ντεκαπάζ χωρίς σπάσιµο. Χρωµατικό αποτέλεσµα 
100% αξιόπιστο, χωρίς να επηρεάζεται το ξάνοιγµα, µε 
βελτιστοποιηµένη εναπόθεση των χρωστικών.

Οι κομμωτές παρατηρούν σπάσιμο της 
τρίχας και ανομοιομορφία στο χρώμα, 
ακόμα και σε πελάτισσες με εξαιρετικά υγιή 

μαλλιά. 

Το Πρόβληµα.Το Πρόβληµα.

Η Λύση.Η Λύση.

Η Ανακάλυψη.Η Ανακάλυψη.

Τα Αποτελέσµατα.Τα Αποτελέσµατα.

=

=

=

=

Μετά από 7 χρόνια ερευνών σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ανακαλύψαμε ότι 
το σπάσιμο και το μη αξιόπιστο χρωματικό 
αποτέλεσμα οφείλονται στο μέταλλο που 
διεισδύει στο εσωτερικό της τρίχας και όχι 
στο μέταλλο που βρίσκεται στην επιφάνειά της. 
Κατά τη βαφή, το balayage & το ντεκαπάζ, το 
μέταλλο στο εσωτερικό της τρίχας αλληλεπιδρά 
με το οξειδωτικό οδηγώντας σε σπάσιμο και 
λιγότερο αξιόπιστο χρώμα.

Η L’Oréal Professionnel Paris ανέπτυξε 

ένα πρωτόκολλο με ένα μόριο που, χάρη στο 

μικρό μέγεθός του, είναι σε θέση να στοχεύει 

το μέταλλο στο εσωτερικό της τρίχας: τη 

Γλυκοαμίνη.
Το νέο αυτό μόριο αποτέλεσε και τον 

πυρήνα της σειράς Metal Detox.

Το πρωτόκολλο αυτό μελετήθηκε ενδελεχώς 

από επιστήμονες και 3 διεθνείς κομμωτές, 

στο πλαίσιο 102 οργανοληπτικών δοκιμών 

και πάνω από 1000 in vivo δοκιμών.
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, με 

τις δοκιμές να δείχνουν 87% μικρότερο 
κίνδυνο σπασίματος και 100% αξιόπιστο 
χρωματικό αποτέλεσμα, χωρίς 

κανέναν αντίκτυπο στο ξάνοιγμα και με 

βελτιστοποιημένη εναπόθεση των χρωστικών. 



Βασική έρευνα, επαναστατικά 
αποτελέσµατα.

[2013-2019]

Το ερευνητικό τμήμα 
καινοτομίας της L’Oréal 

ένωσε τις δυνάμεις του με το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Διεξήχθησαν πάνω από 1000
δοκιμές σε πραγματικές πελάτισσες.

Οι κομμωτές-συνεργάτες μας δοκίμασαν 

τα προϊόντα σε πραγματικές συνθήκες 
κομμωτηρίου.

7 χρόνια ερευνών για την κατανόηση του προβλήματος. 

Προσδιορίσαμε ως αιτία το μέταλλο στο εσωτερικό της 

τρίχας, και ανακαλύψαμε τη λύση: τη Γλυκοαμίνη, ένα μόριο 

που εξουδετερώνει το μέταλλο στην τρίχα.

Η Γλυκοαμίνη βρίσκεται στην καρδιά του νέου μας 

επαγγελματικού πρωτοκόλλου Metal Detox, το οποίο έχει 

κατοχυρωθεί με 9 πατέντες.

Πάνω από 102 οργανοληπτικές 
δοκιμές διενεργήθηκαν 

στο εργαστήριο από τους 

επιστήμονές μας.

[Η Επιστήµη] [Η Συνεργασία]

Sebastian Langman-Kirtley
Ειδικός στα Μαλλιά,

Ειδικός στη Βαφή, το Balayage

& το Ντεκαπάζ

ΗΠΑ

Charlotte Catherin
Ειδικός στα Μαλλιά,

Ειδικός στη Βαφή, το Balayage

& το Ντεκαπάζ

Γαλλία

Washington Nunnes
Ειδικός στα Μαλλιά,

Ειδικός στη Βαφή, το Balayage

& το Ντεκαπάζ

Βραζιλία

Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη
Επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας Βιομιμητικής 

Κατάλυσης & Υβδριδικών Υλικών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ελλάδα

Leïla Hercouet
Ανώτερη Ερευνήτρια Συνεργάτιδα, 

Τμήμα Πρωτοποριακής Καινοτομίας 

L’Oréal - Γαλλία

Charlotte Feltin
Επικεφαλής Εργαστηρίων

Περιποίησης Μαλλιών 

L’Oréal - Γαλλία

Παγκόσμιο VIP pre-seeding 

σε 1200 κομμωτές.
Παγκόσμιο VIP pre-seeding 
σε 1 200 κομμωτές.

Παγκόσμιο εκτενές

VIP pre-seeding σε 

10000 κομμωτές.

[Το λανσάρισµα]

Μια καινοτοµία που επετεύχθη µετά από 7 χρόνια ερευνών πάνω 
στην κατανόηση του αντικτύπου του µετάλλου στα µαλλιά. 

[2020] [2021]
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Το πρόβληµα κατά τη βαφή, το 
balayage & το ντεκαπάζ: µέταλλο 
στο εσωτερικό της τρίχας.

Οξειδωτικό (H202) + κατάλοιπα µετάλλου 
στο εσωτερικό της τρίχας

=

Το πρόβλημα κατά τη βαφή, το 
balayage & το ντεκαπάζ: μέταλλο 
στο εσωτερικό της τρίχας.

Συσσωρευμένο μέταλλο στο 
εξωτερικό της τρίχας 

Συστάδα μετάλλου στο εσωτερικό 
της τρίχας 

Μέταλλο στο εσωτερικό 
της τρίχας 

Μη αξιόπιστο χρωµατικό αποτέλεσµα
+ κίνδυνος σπασίµατος της τρίχας

Leïla Hercouet.
Ανώτερη Ερευνήτρια Συνεργάτιδα, 
Τμήμα Πρωτοποριακής Καινοτομίας 

Τα επίπεδα μετάλλου στα μαλλιά ποικίλλουν, ανάλογα με την 

ποιότητα του νερού και το πορώδες των μαλλιών. Το γεγονός 

είναι ότι το νερό που χρησιμοποιούμε στο ντους ή στον 

λουτήρα, ακόμα κι αν είναι εξαιρετικά καθαρό, μπορεί να 

περιέχει μεγάλες ποσότητες μετάλλου, κι αυτό γιατί το νερό 

διαβρώνει τις μεταλλικές σωληνώσεις. 

Με κάθε λούσιμο, αυτά τα σωματίδια μετάλλου συσσωρεύονται 

σταδιακά στο εσωτερικό της τρίχας. 

Τα υψηλά επίπεδα μετάλλου στα μαλλιά, 
από 30ppm και πάνω, θέτουν σε κίνδυνο
την υπηρεσία της βαφής, του balayage
και του ντεκαπάζ.

Μέταλλο στα Μαλλιά: Αίτια και Επιπτώσεις.

Όσο πιο πορώδης είναι η τρίχα, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η 

συσσώρευση, καθώς η τρίχα συμπεριφέρεται σαν σφουγγάρι.

Η υπέρμετρη αυτή συσσώρευση μετάλλου δεν είναι επικίνδυνη 

για την υγεία μας. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της βαφής, 

του balayage και του ντεκαπάζ, λόγω της επαφής του με το 

οξειδωτικό, το μέταλλο -και πιο συγκεκριμένα ο χαλκός- 

μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο και μη αξιόπιστο χρωματικό 

αποτέλεσμα. 

Το Τμήμα Έρευνας της L’Oréal προέβη σε 7ετή συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τους πλέον ειδικούς στη 

βιομιμητική και στις αναλυτικές τεχνικές.  Ανέπτυξαν μεθόδους, 

οι οποίες μας επέτρεψαν να προσδιορίσουμε τον μηχανισμό 

που ευθύνεται για το σπάσιμο της τρίχας κατά τη διαδικασία 

της βαφής, του balayage και του ντεκαπάζ: τη συσσώρευση 

μετάλλου στο εσωτερικό της τρίχας.

Αυτή η γνώση και κατανόηση μάς έδωσε τη δυνατότητα να 

εντοπίσουμε μια πρωτοποριακή λύση.

‘‘

‘‘



Παγκόσµια επίπεδα 
µετάλλου στα µαλλιά.
Ο 1ος παγκόσµιος χάρτης που απεικονίζει
τη συγκέντρωση µετάλλου στα µαλλιά.

ΗΠΑ
Σικάγο

Γαλλία
Παρίσι

Ινδία

Κίνα
Σανγκάη

Βραζιλία
Σάο Πάολο

Συγκέντρωση μετάλλου 
Πηγή: ανάλυση συλλεχθέντων δειγμάτων από όλον τον κόσμο.
Vivo αναλυτικά αποτελέσματα // br 217 , fr 176, usa 149 , cn 143, ru 138, ger 130, ind 92, nig 39, den 37, sa 29.Very High  > 50 ppm

ΗΠΑ
Νέα Υόρκη

Βραζιλία
Ρίο Ντε Τζανέιρο

Νιγηρία

Γερμανία

Ρωσία
Μόσχα

Κίνα
Γκουανγκτζόου

Δανία
Ρωσία

Αγ. Πετρούπολη

South Africa

24%
25%

28%

6%

15%

11%

12%

20%

30%

8%

8%

30%
19%

62%

52%

87%

77%

75%

74%

45%

52%

66%

75%

47%
66%

14%
33%

21%

8%

9%

15%

14%

34%

18%

26%

17%

23%
14%

High  30 - 50 ppm Normal  0-30ppm

26%

54%
21%



Η λύση: 
Γλυκοαµίνη.

Εντοπίσαμε το μόριο που έχει την ικανότητα να στοχεύει 

το μέταλλο. Το μόριο αυτό είναι η Γλυκοαμίνη, ένας χηλικός 

παράγοντας με αρκετά μικρό μέγεθος ώστε να διεισδύει 

στην τρίχα. Αφού διεισδύσει στην τρίχα, παρουσιάζει υψηλή 

συνάφεια προς το μέταλλο –ακόμα κι όταν είναι ανομοιόμορφα 

κατανεμημένο στην τρίχα.

Με άλλα λόγια, η Γλυκοαμίνη εξουδετερώνει το μέταλλο 

όπου κι αν βρίσκεται αυτό: μια πραγματική καινοτομία, για 

επαγγελματικής ποιότητας βαφή, balayage και ντεκαπάζ.

Για βέλτιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα, 

η συγκέντρωση Γλυκοαμίνης στο Metal Detox Pretreatment 

μεγιστοποιήθηκε στο 10%.

1 σωματίδιο 
μετάλλου

Μόριο Γλυκοαμίνης Εξουδετέρωση του 
μετάλλου από τα μόρια 

Γλυκοαμίνης

Το µόριο στην καρδιά του Metal Detox.

[Γλυκοαµίνη]

Charlotte Feltin.
Επικεφαλής Εργαστηρίων Περιποίησης Μαλλιών 

Χάρη στη συνεργασία μας με την παγκόσμια αυθεντία στα μέταλλα, 

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εντοπίσαμε το ιδανικό μόριο: τη 

Γλυκοαμίνη.

Είναι ο μοναδικός ενεργός παράγοντας που έχει τόσο μικρό 

μέγεθος ώστε να μπορεί να παγιδεύει και να εξουδετερώνει τα 

σωματίδια μετάλλου στο εσωτερικό της τρίχας. 

Η ακεραιότητα της τρίχας διαφυλάσσεται, το χρώμα τελειοποιείται, 

και το οξειδωτικό κάνει τη δουλειά του στο έπακρο.

‘‘

‘‘
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Πρωτόκολλο Metal Detox.

Το Metal Detox είναι ένα νέο επαγγελματικό πρωτόκολλο που 
εξουδετερώνει το μέταλλο και αποτοξινώνει τα μαλλιά. Αυτό το 
πρωτόκολλο 3 βημάτων πραγματοποιείται στο κομμωτήριο, με 
στόχο τη διασφάλιση της υπηρεσίας της βαφής, του balayage και 
του ντεκαπάζ.

Βήμα 1: Θεραπεία προετοιμασίας που εξουδετερώνει το 
μέταλλο πριν από την υπηρεσία της βαφής, του balayage και του 
ντεκαπάζ.
Βήμα 2: Κρέμα καθαρισμού κατά των μετάλλων, που 
αποτοξινώνει τα μαλλιά μετά από την υπηρεσία.
Βήμα 3: Προστατευτική περιποίηση που προλαμβάνει την εκ 

νέου εναπόθεση σωματιδίων στα μαλλιά.
Τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου είναι εντυπωσιακά, με 87% 
μικρότερο κίνδυνο σπασίματος και 100% αξιόπιστο χρωματικό 
αποτέλεσμα, χωρίς κανέναν αντίκτυπο στο ξάνοιγμα και με 
βελτιστοποιημένη εναπόθεση των χρωστικών. Έχουμε ήδη 
δοκιμάσει το πρωτόκολλο σε πάνω από 1000 πελάτισσες και 
αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι, επειδή η σύνθεση διεισδύει 
στην τρίχα, παρατείνεται η διάρκεια του χρώματος και τα μαλλιά 
αποκτούν εκθαμβωτική λάμψη

[Βήµα 1] 

Εξουδετέρωση του µετάλλου

[Βήµα 2] 

Απαλή αποµάκρυνση του µετάλλου

[Βήµα 3] 

Προστασία της τρίχας ενάντια στην εναπόθεση 

Ή Ή

+

Ένα επαγγελµατικό πρωτόκολλο 3 βηµάτων, για εξουδετέρωση του 

Π
ρο

σ
τα

σ
ία

 

Για λεπτά μαλλιά & μαλλιά 
με αραίωση: προσφέρει 

ενδυνάμωση

Εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά, από τις άκρες προς τις ρίζες, ανά 

τμήματα. 8-10 δόσεις για κοντά μαλλιά. 15-20 δόσεις για μέτριου μήκους 

ή μακριά μαλλιά. Εστιάστε στα μήκη. Εφαρμόστε από απόσταση 20 εκ. 

από τα μαλλιά. Αφήστε να στεγνώσει όσο ετοιμάζετε το μείγμα σας 

για τη βαφή, το balayage ή το ντεκαπάζ.

Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε βρεγμένα μαλλιά. 

Γαλακτωματοποιήστε έως ότου δημιουργηθεί πλούσιος αφρός.

Ξεβγάλτε. Μπορείτε να περάσετε ένα ή δύο χέρια. 

Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε λουσμένα μαλλιά, 

αφού τα σκουπίσετε με πετσέτα. 

Αφήστε την περιποίηση για 1 λεπτό, 

Εφαρμόστε πρώτα την περιποίηση.

Ξεβγάλτε καλά.

Έπειτα, προχωρήστε στη μάσκα.

Για μέτρια έως χονδρά 
μαλλιά: προσφέρει 
καλλυντικά οφέλη

Για μέτρια έως χονδρά ευαισθητοποιημένα 
μαλλιά: προσφέρει ενδυνάμωση

και καλλυντικά οφέλη

Το Metal Detox 
εγγυάται την 

άριστη ποιότητα 
κάθε υπηρεσίας 

βαφής, balayage & 
ντεκαπάζ:

-87% σπάσιμο

100% αξιόπιστο 
χρωματικό 
αποτέλεσμα.



Συντήρηση στο σπίτι.
Συνέχιση της αποτοξίνωσης και της προστασίας
των μαλλιών, για χρώμα που παραμένει ζωντανό. 

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πελάτισσα είναι και η 
συντήρηση στο σπίτι. Η χρήση της κρέμας καθαρισμού 
κατά των μετάλλων και της προστατευτικής μάσκας 
κατά της εναπόθεσης σωματιδίων εξασφαλίζει συνέ-
χιση της αποτοξίνωσης και της προστασίας των μαλλιών,
διατηρώντας τη ζωντάνια του χρώματος.
Μετά από μια επαγγελματική υπηρεσία, η τρίχα είναι 
πιο πορώδης και απορροφά περισσότερα μέταλλα.
Επομένως, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η απομάκρυνση
του μετάλλου από τα μαλλιά και η προστασία τους από 
την εκ νέου εναπόθεση σωματιδίων.
Το πρόγραμμα συντήρησης Metal Detox στο σπίτι δεν 
μοιάζει με κανένα άλλο στην αγορά:
Η κρέμα καθαρισμού κατά των μετάλλων ανοίγει νέους 
δρόμους σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και 
την εμπειρία εφαρμογής. Η συμπυκνωμένη της υφή
δημιουργεί πλούσιο αφρό, που απλώνεται και ξεβγά-

ζεται εύκολα. Η σύνθεσή της δεν περιέχει θειικά 
άλατα και είναι απαλή με τα βαμμένα, ξανοιγμένα ή 
με ανταύγειες μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνει 
αποτελεσματικά τα κατάλοιπα μετάλλου. 
Η προστατευτική μάσκα κατά της εναπόθεσης 
σωματιδίων είναι μια ανάλαφρη κρέμα που θρέφει σε 
βάθος την τρίχα. Μειώνει το πορώδες των μαλλιών 
μετά από επαγγελματικές υπηρεσίες, προστατεύοντάς 
τα έτσι ενάντια στην εκ νέου εναπόθεση σωματιδίων..
Το άρωμα της κρέμας και της μάσκας προσφέρει την 
απόλυτη επαγγελματική εμπειρία. Χαρακτηρίζεται από 
τις αξέχαστες νότες εσπεριδοειδών στην κορυφή, που 
συνδυάζονται με μια μοναδική ξυλώδη βάση μόσχων.
Δημιουργήθηκε από τη Frederique Terranova, μια 
αρωματοποιό που ειδικεύεται τόσο στα επαγγελματικά 
αρώματα όσο και στην υψηλή αρωματοποιία.

Πάρτε μαζί σας στο σπίτι 
τις ίδιες επαγγελματικές συνθέσεις 
που χρησιμοποιούνται και 
στην υπηρεσία της βαφής,
του balayage και του ντεκαπάζ.



Charlotte Catherin.
Ειδικός στα Μαλλιά,
Ειδικός στη Βαφή, το Balayage & το Ντεκαπάζ

@charlotte_catherin

Sebastian Langman-Kirtley.
Ειδικός στα Μαλλιά,
Ειδικός στη Βαφή, το Balayage & το Ντεκαπάζ.

@sebastiancolorist

Washington Nunnes.
Ειδικός στα Μαλλιά,
Ειδικός στη Βαφή, το Balayage & το Ντεκαπάζ

@wnunnes

Η άποψη των 
επαγγελµατιών.

Μέγιστη προστασία και 
εντυπωσιακή απόδοση.
Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο;

Με εντυπωσίασε πραγματικά η αποτελεσματικότητα 
αυτής της σειράς. Ως επαγγελματίας, εξεπλάγην επίσης 
και με την αποδοτικότητά της. Χρησιμοποιώντας μια 
μικρή μόνο ποσότητα προϊόντος, εξασφαλίζεις μέγιστη 
προστασία ακόμα και σε ξάνοιγμα υψηλού επιπέδου.

Επηρέασε η χρήση της σειράς την 
υπηρεσία στο κομμωτήριο;
Η χρήση της σειράς δεν επηρεάζει καθόλου τη 
διάρκεια της υπηρεσίας ή την υφή του μείγματος
του ντεκαπάζ - κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς,
τους επαγγελματίες. 

Κάνει τη διαφορά από την 
πρώτη εφαρμογή.

Πώς το Metal Detox άλλαξε τη βαφή, το 
balayage & το ντεκαπάζ σας;

Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Από την 
πρώτη εφαρμογή, είδα τεράστια διαφορά στο τελικό 
αποτέλεσμα κάθε μου υπηρεσίας. Η διαύγεια του 
τόνου βελτιώθηκε εκπληκτικά, το ίδιο και η γενικότερη 
κατάσταση της τρίχας.

Το μέταλλο στα μαλλιά επηρεάζει τη 
δουλειά σας; 

Το μέταλλο στο νερό αποτελεί τεράστιο θέμα εδώ και 
χρόνια, με σημαντικό αντίκτυπο στη δουλειά μου ως 
κομμωτής. Στη Μασαχουσέτη, επηρεάζει πάνω από το 
75% των πελατών μου.

Πιο ψυχρό χρώμα και πιο 
καθαρό αποτέλεσμα.
Τι σας αρέσει περισσότερο
στο Metal Detox;

Αυτό το πρωτόκολλο δίνει καθαρό αποτέλεσμα στο 
balayage. Είναι σαν τα μαλλιά να απαλλάσσονται από 
κάθε ίχνος κίτρινων υποτόνων. Όπως στο baby blonde 
που θέλουν όλες οι γυναίκες. 

Τι γνώμη έχετε για τη χρήση του 
Metal Detox;

Η επικάλυψη είναι πολύ καλή, και το πινέλο πραγματικά 
«κολλάει» πάνω στα μαλλιά. Επιπλέον, εφαρμόζεται 
εύκολα. Κρατάει καλύτερα στα πιο ευαίσθητα ρεφλέ 
όπως είναι το χάλκινο και το strawberry blonde.
Οι αποχρώσεις γίνονται ακόμα πιο ψυχρές και, πάνω 
απ’ όλα, η λάμψη είναι εκθαμβωτική. 



[Οι Πόροι]

04



Αποτοξίνωση
Η διαδικασία της απομάκρυνσης των καταλοίπων μετάλλου, 

καθώς και της πρόληψης της εκ νέου εναπόθεσης. 

Ντεκαπάζ
A small molecule capable of chelating metal that 

is inside the fiber. 

Θειικά άλατα
Τα θειικά άλατα είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται στα 

σαμπουάν για τη δημιουργία αφρού και για την απομάκρυνση 

των ρύπων από τα μαλλιά. Στο Metal Detox, αντικαταστήσαμε 

τα θειικά άλατα με ήπιες επιφανειοδραστικές ουσίες που 

καθαρίζουν απαλά την -ήδη καταπονημένη από τη χημική 

διαδικασία- τρίχα. 

Υπηρεσία βαφής
Οξειδωτική διαδικασία που επιτρέπει την αλλαγή του φυσικού 

χρώματος των μαλλιών σε πιο ανοιχτό τόνο, στον ίδιο τόνο ή σε 

πιο σκούρο τόνο. Περιλαμβάνει τη χρήση οξειδωτικού με στόχο 

να επιτευχθεί ξάνοιγμα αλλά και εναπόθεση χρωστικών στο 

εσωτερικό της τρίχας. 

Οξειδωτικό
Κρέμα/προϊόν με υπεροξείδιο υδρογόνου που αναμειγνύεται 

με προϊόντα βαφής ή ντεκαπάζ ώστε να ενεργοποιηθούν οι 

χρωστικές ή το ντεκαπάζ.

Οργανοληπτικές δοκιµές
Δοκιμές που πραγματοποιούνται υπό αντικειμενικές και 

βαθμονομημένες συνθήκες, με στόχο να εξακριβωθεί η 

αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος. 

Μπαλαγιάζ (balayage)
Επαγγελματική τεχνική με χρήση ισχυρού ξανοικτικού 

προϊόντος, που επιτρέπει το ξάνοιγμα τμημάτων των μαλλιών

για την επίτευξη δημιουργικών αντιθέσεων. 

Πατέντα
Αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται για μια εφεύρεση.

Πορώδες
Κατάσταση κατά την οποία τα μαλλιά είναι πιο απορροφητικά, 

εύθραυστα και λιγότερο ελαστικά. 

Πρωτόκολλο
Διαδοχικά βήματα κατά την εφαρμογή ενός προϊόντος, για 

εξασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Γλυκοαµίνη
Μόριο μικρού μεγέθους που δρα ως χηλικός παράγοντας επί 

του μετάλλου στο εσωτερικό της τρίχας. 

Γλωσσάρι.
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Χηλικός παράγοντας
Χημική ένωση που εξουδετερώνει τα μεταλλικά ιόντα. 

Χ
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Κομμωτές.

Γενική Διευθύντρια

Γενική Διευθύντρια Αλληλεπίδρασης
με τους Καταναλωτές

Γενικός Διευθυντής Έργων 
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[Anne Machet]
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Διεθνής Ομάδα Μάρκας.

Τίτλος
Στοιχεία επικοινωνίας

[Όνοµα]

Η Επαφή Σας.



Η L’Oréal Professionnel Paris γεννήθηκε στο Παρίσι το 1909.
Ο ιδρυτής μας, ο Eugène Schueller, ήταν χημικός. 
Υπήρξε πρωτοπόρο πνεύμα, και εφηύρε τα πάντα 
στην υπηρεσία των κομμωτών.

[Επαγγελματικά Προϊόντα]
Εφηύρε την πρώτη βαφή μαλλιών, την πρώτη ψυχρή περμανάντ.

[Ασφαλής Αποτελεσματικότητα]
Εισήγαγε το τεστ δερματικής αλλεργίας και την κλίμακα επιπέδων τόνου.

[Εμπειρία Κοινότητας]
Δημιούργησε την πρώτη σχολή βαφής μαλλιών, και αργότερα λανσάραμε 
τον πρώτο επαγγελματικό διαγωνισμό.

Χάρη σε αυτή την κληρονομιά, καταφέραμε να γίνουμε 
η ηγετική επαγγελματική μάρκα που εμπιστεύονται 
οι κομμωτές σε όλον τον κόσμο.

Σχετικά µε τη
L’Oréal Professionnel Paris.

@LOREALPRO LOREALPRO WWW.LOREALPROFESSIONNEL.COM




