17400
Μόνιμη κρέμα βαφή μαλλιών SERI Premium,
με κερί μέλισσας. Τεχνολογική καινοτομία για
περισσότερη λάμψη και ένταση στο χρώμα.
Τέλεια κάλυψη των λευκών.
Φροντίδα και προστασία στη δομή της τρίχας.
Ομοιόμορφο χρώμα με σταθερή διάρκεια σε
88 εκρηκτικές αποχρώσεις.
SERI Premium Permanent hair color cream
enriched with bees wax. Technological
innovation for superior shine and color
vitality. Perfect grey hair coverage.
Gives colored hair special care and
protection. Brilliant lasting color available
in 88 unique shades.
60 ml

17490
Ειδικές αποχρώσεις για την δημιουργία
αντιθέσεων και εκκεντρικών εμφανίσεων
με τη SERI Premium Special Meches.
7 έντονες αποχρώσεις που έχουν την
ικανότητα να ξανοίγουν μέχρι και 5 τόνους
και να βάφουν ταυτόχρονα.
Σε πιο ανοιχτές βάσεις επιτυγχάνεται ένα
πιο έντονο αποτέλεσμα.
SERI Premium Special Meches includes 7
intense shades for lightening and coloring
in one step. Provides up to 5 levels of lift.
More-intense color results achieved on
lighter base colors.
60 ml

20046 Colorbook

Oxycream

Bleaching powder
Υψηλή απόδοση.
Άριστα αποτελέσματα σε όλες τις τεχνικές ξανοίγματος των μαλλιών.
Ξάνοιγμα μέχρι 7 τόνους.
Enhanced performance.
Seri bleaching powder is designed to give perfect results on all decolaration techniques.
Up to 7 levels lift.

DUST FREE

21034 ΜΠΛΕ / BLUE

21037 ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN

21003 ΜΩΒ / VIOLET

Σκόνη αποχρωματισμού για ντεκαπάζ,
μες & ανταύγειες. Αποτρέπει τις ανεπιθύμητες
κιτρινίλες. Για όλες τις τεχνικές ξανοίγματος.
Εύκολο στη μίξη. Δεν στεγνώνει.
Ξανοίγει μέχρι 7 τόνους.

Σκόνη αποχρωματισμού για ντεκαπάζ,
μες & ανταύγειες. Ιδανικό για χοντρή τρίχα.
Αποτρέπει τις ανεπιθύμητες κοκκινίλες.
Πιο γρήγορη δράση. Με άρωμα μέντας.
Για όλες τις τεχνικές ξανοίγματος.
Εύκολο στη μίξη. Δεν στεγνώνει.
Ξανοίγει μέχρι 7 τόνους.

Σκόνη αποχρωματισμού για ντεκαπάζ,
μες & ανταύγειες. Αποτρέπει τις ανεπιθύμητες
κιτρινίλες. Για όλες τις τεχνικές ξανοίγματος.
Εύκολο στη μίξη. Δεν στεγνώνει.
Ξανοίγει μέχρι 7 τόνους.

Bleaching powder for streaks and highlights.
Prevents the unwanted yellow tones.
Ideal for all decoloration techniques.
Easy mixing. Does not dry or flake.
Up to 7 levels lift.

500 gr

Bleaching powder for streaks and highlights
Mint scented. More intense and quick action.
Specially designed for thick hair.
Prevents the unwanted red tones.
For all decoloration techniques. Easy mixing.
Does not dry or flake. Up to 7 levels lift.
500 gr

Bleaching powder for streaks and highlights.
Prevents the unwanted yellow tones.
Ideal for all decoloration techniques.
Easy mixing. Does not dry or flake.
Up to 7 levels lift.

500 gr

70 ml
10o

1000 ml

3500 ml

07108

07115

20o

07105

07109

07112

30o

07106

07110

07113

40o

07107

07111

07114

Styling

Δημιουργία χωρίς όρια!
Επαγγελματικό styling με την
τεχνολογία των προϊόντων SERI.
Δημιουργήστε νέες φόρμες
χωρίς περιορισμούς.
Πλήρης σειρά για τις
σημερινές ανάγκες του
επαγγελματία κομμωτή.

01077

01078

01079

Λάκ για φυσικό κράτημα
Δίνει κράτημα με διάρκεια και
ελαστικότητα. Προστατεύει τα
μαλλιά από την υγρασία και την
ηλιακή ακτινοβολία.

Λάκ για δυνατό κράτημα
Προσφέρει ελαστικότητα, αντοχή
στην υγρασία και διάρκεια.
Περιέχει φίλτρο UV για
αντιηλιακή προστασιά.
Δεν βαραίνει τα μαλλιά.

Λάκ φινιρίσματος
Προσφέρει ισχυρό κράτημα,
στήριξη και όγκο μεγάλης διάρκειας.
Περιέχει φίλτρο UV για αντιηλιακή
προστασιά. Διατηρεί με φυσικό τρόπο
το χτένισμα, ακόμη και σε συνθήκες
υγρασίας.

Flexible hair spray with
UV filter offers long-lasting hold
and manageability.
Humidity resistant to
prevent frizz.

400 ml

12031

No limit to creation!
SERI Professional styling line.
Create new styles without limit.
A comprehensive product range
tailored to the ongoing needs of the
professional hair stylist.

Γυαλιστικό spray που
προσδίδει έντονη λάμψη
μεγάλης διάρκειας στα μαλλιά.
Eμπλουτισμένo με σύμπλεγμα
ShinePlex που αποτρέπει το
φριζάρισμα. Με φίλτρο UV
για προστασία από την ηλιακή
ακτινοβολία
This high-performance shine
hair spray adds long-lasting
intense shine. It is enriched
with ShinePlex complex to
prevent frizz. Contains UV
filter for protection against the
harmful UV rays.
150 ml

Volume hair spray with UV filter
offers strong long-lasting hold
without overburdening hair.
Humidity resistant to
prevent frizz.

400 ml

Hairspray for super power
finishing with UV filter protection.
For optimal styling finish, ideal
for strong long-lasting hold and
volume. Humidity resistant, nonsticky, brushes out easily.
400 ml

02018 - 250 ml
02021 - 1000 ml
Υγρή λακ επαγγελματικής απόδοσης,
χωρίς προωθητικό αέριο, για δυνατό
κράτημα και όγκο που διαρκεί.
Ιδανική για το τελείωμα του styling.
Προστατεύει τα μαλλιά από την υγρασία
και το φριζάρισμα. Με φίλτρο UV.
Δεν αφήνει κατάλοιπα.
High-performance non-aerosol hair
spray for strong hold and lasting
volume. Ideal for styling finish.
Humidity resistant to prevent frizz. UV
filter. Residue free.

Styling

Styling
06018

05038

05035

Gel mousse plus
Για extra κράτημα στο styling,
ζωντάνια, ενισχυμένο όγκο & κίνηση.
Με Ceramide - 2TEC & έλαιο από σπόρο
σιταριού. Εφαρμόστε σε υγρά μαλλιά
δίνοντας σχήμα. Ιδανικό και για μαλλιά με
μπούκλες.

Styling gel ιδανικό για extreme &
άμεσο κράτημα. Εφαρμόστε σε στεγνά
ή και σε νωπά μαλλιά. Με φίλτρο UV.
Δεν περιέχει οινόπνευμα και
δεν αφήνει κατάλοιπα.

Ινώδης κρέμα φορμαρίσματος. Δώστε φυσικότητα και ελαστική κίνηση με
διάρκεια στο χτένισμά σας. Κρατά το φορμάρισμα χωρίς να φριζάρει.
Ιδανικό για μαλλιά με μπούκλες και σπαστά μαλλιά. Μπορεί να δουλευτεί σε
στεγνά αλλά και σε βρεγμένα μαλλιά. Δεν περιέχει οινόπνευμα και δεν αφήνει κατάλοιπα

Gel mousse plus
With Ceramide 2-TEC & Wheat Germ oil.
Lasting styling control and firm hold.
Ideal for curly hair.
200 ml

06015

06019

Styling mousse για
δυνατό κράτημα
Απόλυτος έλεγχος, φυσική
ελαστικότητα και δυνατό κράτημα.
Ιδανικό προϊόν και για μαλλιά
με μπούκλες. Η προβιταμίνη
Β5 ενυδατώνει την τρίχα σε όλο
της το μήκος. Δεν ξηραίνει, δεν
φριζάρει και δεν θαμπώνει τα
μαλλιά.

Styling mousse για
πολύ δυνατό κράτημα
Με προβιταμίνη Β5 & φίλτρο UV.
Απόλυτος έλεγχος, φυσική ελαστικότητα
και extra δυνατό κράτημα που διαρκεί.
Δεν ξηραίνει, δεν φριζάρει και δεν
θαμπώνει τα μαλλιά.
Προσφέρει άψογο φορμάρισμα,
ζωντάνια και στις μπούκλες.

Styling mousse for strong hold
Total control, natural resiliency
and strong hold. Does not make
hair frizzy. Gives vitality and
brilliant shape to your curls.
Contains Pro-Vitamin B5 which
keeps hair hydrated. Does not
cause dull or dry hair.
250 ml

Styling mousse for extra strong hold.
Total control, natural resiliency
and strong hold. Does not make hair
frizzy. Gives vitality and brilliant shape
to your curls. Contains Pro-Vitamin B5
which keeps hair hydrated. Does not
cause dull or dry hair.

Fiber forming cream. Give your styling naturalness and long lasting elastic motion.
Provides firm hold without stiffening. Ideal for curly and wavy hair. Can be used on
dry or wet hair. Does not contain alcohol and leaves no residues.

Styling gel force provides
ultimate fixing effect to create spikes
or any other challenging style you want.
Can be used on dry or damp hair. Does
not contain alcohol and leaves
no residues.

250 ml

200 ml

21033
Κερί διαμόρφωσης για ματ αποτέλεσμα και ελαφρύ κράτημα.
Με υφή που δουλεύεται εύκολα, ιδανικό για look 2ης ημέρας.
Κατάλληλο για να αναδεικνύει το σχήμα των μαλλιών.
Εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά και προχωρήστε στο styling.
Molding wax cream with long-lasting control, light hold and matt finish.
Easy to use, it is ideal to create second-day hairstyles.
It helps to accentuate the hairstyle.
Put a small amount of WAX CREAM on palms and
rub to activate the fibers.
Apply to dry hair and style as desired.

21044
Κερί για διαμόρφωση με ακρίβεια και ενισχυμένη λάμψη.
Ιδανικό για γλυπτική στα μαλλιά και ευελιξία στο styling.Τρίψτε στις παλάμες σας
ποσότητα GLOSS WAX και εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά. Δουλέψτε με τα δάχτυλα και
δώστε σχήμα στις τούφες και ιδιαίτερα στις άκρες, δημιουργώντας μοντέρνα χτενίσματα.
Για συναρπαστικά στυλ με λάμψη.
Molding gloss wax that adds flexible definition and sheen to hair.
Perfect for sculpting and styling hair. Rub a small amount of GLOSS WAX between
your palms and work through dry hair. Use the fingers to define individual hair
strands, especially the ends, and create trendy hairstyles with luminous sheen.

250 ml
100 ml

100 ml

Professional Hair Care

03270

03271

03273

Σαμπουάν MOIST CORE
με Olea-nutriforce
για ξηρά, ταλαιπωρημένα
μαλλιά. Σύμπλεγμα με Argan
Oil, αργινίνη και ιχνοστοιχεία
μετάλλων.

Σαμπουάν COLOR SHIELD
με UV-Keraplex.
Εντατική περιποίηση για βαμμένα
μαλλιά. Σύμπλεγμα με κερατίνη
φυτικής προέλευσης,
εκχύλισμα Monoi de Tahiti &
ενεργό παράγοντα προστασίας
χρώματος UV.

Σαμπουάν ULTIMATE REVIVAL
με Omega fiber control για όλους τους
τύπους μαλλιών. Σύμπλεγμα με γάλα
αμυγδάλου & ωμέγα λιπίδια.

Shampoo MOIST CORE
with Olea-nutriforce for
coarse, dry & damaged hair.
Argan oil, Arginine & Trace
Minerals.

300 ml

Σ ε ι ρ ά

Shampoo ULTIMATE REVIVAL
with Omega fiber control for all hair
types. Omega fatty acids & almond
milk.

Shampoo COLOR SHIELD
with UV-Keraplex.
Intensive care for color treated
hair. Vegetable Keratin, Monoi
de Tahiti & UV Color protection
factor.

300 ml

Π ε ρ ι π ο ί η σ η ς

300 ml

&

Π ρ ο σ τ α σ ί α ς

03274

03272

03023

Σαμπουάν VOLUME TWIST
με Fiber Novalift
για άτονα, αδύναμα, λεπτά
μαλλιά. Σύμπλεγμα με
βιταμίνες Ε, C, F & πρωτεϊνες
σιταριού.

Σαμπουάν COLOR SHIELD
Sulfate Free με UV-Keraplex
Απαλή περιποίηση για βαμμένα
μαλλιά. Σύμπλεγμα με κερατίνη
φυτικής προέλευσης, εκχύλισμα
Monoi de Tahiti & ενεργό
παράγοντα προστασίας
χρώματος UV.

Σαμπουάν SILVER FIX
για εξουδετέρωση των
κίτρινων αποχρώσεων.
Για γκρίζα, λευκά και
ξανθά βαμμένα μαλλιά.

Shampoo VOLUME TWIST
with Fiber Novalift
for dull, weak, thin hair.
Vitamins E, C, F &
Wheat proteins.

300 ml

Shampoo COLOR SHIELD
Sulfate Free with UV-Keraplex
Gentle care for color treated hair.
Vegetable Keratin, Monoi de Tahiti
UV Color protection factor

300 ml
.

Shampoo SILVER FIX
Neutralizes yellow tones.
For white, grey and
blonde dyed hair.

300 ml

Professional Scalp Treatment

Professional Hair Care

03275
Toνωτικό σαμπουάν Scalp Comfort
με ενεργό σύστημα περιποίησης,
Equilibrium - Vitactiv, που συμβάλλει στην υγιή
ανάπτυξη της τρίχας και τη διατήρηση της φυσικής
ισορροπίας στο ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής.
ΧΩΡΙΣ PARABENS
Μοναδική αναζωογόνηση από το πρώτο λούσιμο.
Ιδανικό για συχνή χρήση.
Συνιστάται για περιπτώσεις τριχόπτωσης.
Εnergizing shampoo with
Equilibrium – Vitactiv active care system
that contributes to healthy hair growth
and maintenance of natural balance
and scalp micro flora.
PARABENS FREE
Revitalizes, refreshes from the first use.
Suitable for frequent use.
For hair loss.
300 ml

04074

12128

Γαλάκτωμα μαλλιών
για ΞΗΡΑ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς παράγοντες
και ενεργό σύστημα περιποίησης Olea Νutriforce, έναν καινοτόμο συνδυασμό
από έλαιο Argan, αργινίνη &
ιχνοστοιχεία μετάλλων.
Αναζωογονεί άμεσα τα μαλλιά
αναδεικνύοντας την υγιή τους εμφάνιση.
Χαρίζει ανάλαφρη κίνηση και μεταξένια υφή.
Προσφέρει περισσότερη πειθαρχία απέναντι
στο φριζάρισμα. Ξεμπερδεύει άμεσα τα μαλλιά
χωρίς να τα βαραίνει.

Μάσκα μαλλιών
για ΞΗΡΑ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς
παράγοντες και ενεργό σύστημα
περιποίησης Olea - Νutriforce, έναν
καινοτόμο συνδυασμό από έλαιο Argan,
αργινίνη & ιχνοστοιχεία μετάλλων.
Προσφέρει στην τρίχα βαθιά περιποίηση
μέγιστης διάρκειας .
Αναζωογονεί άμεσα τα μαλλιά
βοηθώντας τα να ανακτήσουν την
ζωντάνια τους. Χαρίζει μεταξένια
απαλότητα και υφή.

SERI MOIST CORE
conditioner for dry, damaged hair
formulated with deep conditioning ingredients
and
Olea Nutriforce active care system,
an innovative combination of Argan oil,
arginine and trace minerals.
Revitalizes hair immediately and leaves them
weightless with a natural silky feel.
Makes hair detangled without being
overburdened and easy to style.

SERI MOIST CORE
hair mask for dry, damaged hair
formulated with deep conditioning
ingredients and Olea Nutriforce active
care system, an innovative combination
of Argan oil, arginine and trace
minerals. Provides deep hydration with
maximum durability. Revitalizes hair
immediately and helps to restore hair
vitality. Leaves hair soft with a natural
silky feel.

300 ml

300 ml

04075
Γαλάκτωμα μαλλιών
για BAMMENA ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς
παράγοντες και ενεργό σύστημα
περιποίησης UV - Keraplex,
έναν καινοτόμο συνδυασμό από
Κερατίνη φυτικής προέλευσης,
Μonoi de Tahiti και παράγοντα
προστασίας χρώματος UV.
Προστατεύει το χρώμα
αυξάνοντας την διάρκεια ζωής του.
Χαρίζει μεταξένια υφή στα μαλλιά και
ένταση στη λάμψη του χρώματος.
Ξεμπερδεύει άμεσα τα μαλλιά
χωρίς να τα βαραίνει.
SERI COLOR SHIELD
conditioner for colored hair
formulated with deep conditioning
ingredients and UV - Keraplex
active care system, an innovative
combination of vegetable-based
keratin, Monoi de Tahiti and
UV color protection factor.
It provides color protection, leaves
hair soft and weightless, with silky
feel for stunning shiny color. Makes
hair detangled without being
overburdened and easy to style.
300 ml

12129
Μάσκα μαλλιών
για BAMMENA ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς παράγοντες και
ενεργό σύστημα περιποίησης UV - Keraplex,
έναν καινοτόμο συνδυασμό από Κερατίνη
φυτικής προέλευσης, Μonoi de Tahiti και
παράγοντα προστασίας χρώματος UV.
Προσφέρει στην τρίχα βαθιά περιποίηση
μέγιστης διάρκειας. Προστατεύει το χρώμα
αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του.
Χαρίζει μεταξένια απαλότητα και υφή στα
μαλλιά.
SERI COLOR SHIELD
hair mask for colored hair
formulated with deep conditioning
ingredients and UV - Keraplex active care
system, an innovative combination of
vegetable-based keratin, Monoi de Tahiti and
UV color protection factor.
Provides deep hydration with maximum
durability. Helps prevent color from fading
and leaves hair soft with a natural silky feel.

03276
Αντιπιτυριδικό σαμπουάν Scalp Purifier
με ενεργό σύστημα περιποίησης
Derma – Pirolamine, που συμβάλλει στην
καταπολέμηση της πιτυρίδας .
ΧΩΡΙΣ PARABENS
Aποτελεσματικός καθαρισμός του ευαίσθητου
τριχωτού της κεφαλής. Απομακρύνει τις ορατές
νιφάδες. Kαθαρίζει απαλά τα μαλλιά χαρίζοντας
μοναδική υγιή εμφάνιση από το πρώτο λούσιμο.
Η συχνή του χρήση εμποδίζει την επανεμφάνιση
της πιτυρίδας.
PARABENS FREE
Anti-dandruff shampoo with
Derma-Pirolamine active care system,
an innovative combination of Pirocton Olamine,
a powerful anti dandruff agent and
vitamin B complex, known for its soothing effect.
Removes visible dandruff flake offering
a uniquely healthy appearance from the first use.
300 ml

300 ml

Professional Hair Care

Professional Hair Care

03258 - 1000 ml / 03259 - 3500 ml

03251 - 1000 ml / 03265 - 3500 ml

03252 - 1000 ml / 03266 - 3500 ml

03256 - 1000 ml

Σαμπουάν ULTRA STRENGTH με
Keravin - Pro για όλους τους τύπους
μαλλιών.

Σαμπουάν ULTIMATE REVIVAL
με Omega fiber control για όλους τους
τύπους μαλλιών. Σύμπλεγμα με γάλα
αμυγδάλου & ωμέγα λιπίδια.

Σαμπουάν COLOR SHIELD με UV-Keraplex.
Εντατική περιποίηση για βαμμένα μαλλιά.
Σύμπλεγμα με κερατίνη φυτικής προέλευσης,
εκχύλισμα Monoi de Tahiti & ενεργό παράγοντα
προστασίας χρώματος UV

Σαμπουάν COLOR SHIELD Sulfate Free με
UV-Keraplex. Απαλή περιποίηση για βαμμένα
μαλλιά. Σύμπλεγμα με κερατίνη φυτικής
προέλευσης, εκχύλισμα Monoi de Tahiti &
ενεργό παράγοντα προστασίας χρώματος UV

Shampoo COLOR SHIELD
with UV-Keraplex.Intensive care for color
treated hair. Vegetable Keratin, Monoi de
Tahiti & UV Color protection factor.

Shampoo COLOR SHIELD Sulfate Free
with UV-Keraplex. Gentle care for color treated
hair. Vegetable Keratin, Monoi de Tahiti & UV
Color protection factor.

Shampoo ULTRA STRENGTH with
Keravin - Pro for all hair types.

Shampoo ULTIMATE REVIVAL
with Omega fiber control for all hair
types. Omega fatty acids & almond milk.

03253 - 1000 ml / 03267 - 3500 ml

03254 - 1000 ml

03255 - 1000 ml / 03268 - 3500 ml

Σαμπουάν MOIST CORE με Olea-nutriforce
για ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά.
Σύμπλεγμα με Argan Oil, αργινίνη και
ιχνοστοιχεία μετάλλων.

Σαμπουάν VOLUME TWIST με Fiber
Novalift για άτονα, αδύναμα, λεπτά
μαλλιά. Σύμπλεγμα με βιταμίνες Ε, C, F &
πρωτεϊνες σιταριού.

Σαμπουάν EXPERTS ASSIST
με Ultra-Silk Neutralizer μετά από τεχνικές
εργασίες. Σύμπλεγμα από πρωτεϊνες μεταξιού
& έλαιο Jojoba.

Shampoo MOIST CORE
with Olea-nutriforce for coarse, dry &
damaged hair. Argan oil, Arginine & Trace
Minerals.

Shampoo VOLUME TWIST
with Fiber Novalift for dull, weak, thin
hair. Vitamins E, C, F &
Wheat proteins.

Shampoo EXPERTS ASSIST
with Ultra-Silk Neutralizer after relaxer, perm
& color technical procedures. Silk proteins &
Jojoba Oil.

53154
Αντλία για συσκευασία 1000 ml. / 1500 ml.
Dispensing pump for 1000 ml bottle / 1500 ml.

04046 - 1000 ml / 04049 - 3500 ml

04047- 1000 ml / 04048 - 3500 ml

Γαλάκτωμα μαλλιών
για BAMMENA ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς παράγοντες και
ενεργό σύστημα περιποίησης UV - Keraplex,
έναν καινοτόμο συνδυασμό από Κερατίνη
φυτικής προέλευσης, Μonoi de Tahiti και
παράγοντα προστασίας χρώματος UV.
Προστατεύει το χρώμα αυξάνοντας την διάρκεια
ζωής του. Χαρίζει μεταξένια υφή στα μαλλιά και
ένταση στη λάμψη του χρώματος
Ξεμπερδεύει άμεσα τα μαλλιά χωρίς να τα
βαραίνει.

Γαλάκτωμα μαλλιών
για ΞΗΡΑ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς παράγοντες
και ενεργό σύστημα περιποίησης Olea Νutriforce, έναν καινοτόμο συνδυασμό
από έλαιο Argan, αργινίνη & ιχνοστοιχεία
μετάλλων. Αναζωογονεί άμεσα τα μαλλιά
αναδεικνύοντας την υγιή τους εμφάνιση.
Χαρίζει ανάλαφρη κίνηση και μεταξένια υφή.
Προσφέρει περισσότερη πειθαρχία απέναντι
στο φριζάρισμα. Ξεμπερδεύει άμεσα τα μαλλιά
χωρίς να τα βαραίνει.

SERI COLOR SHIELD
conditioner for colored hair
formulated with deep conditioning ingredients
and UV - Keraplex active care system, an
innovative combination of vegetable-based
keratin, Monoi de Tahiti and UV color protection
factor. It provides color protection, leaves hair
soft and weightless, with silky feel for stunning
shiny color. Makes hair detangled without
being overburdened and easy to style.

SERI MOIST CORE
conditioner for dry, damaged hair
formulated with deep conditioning ingredients
and Olea Nutriforce active care system,
an innovative combination of Argan oil,
arginine and trace minerals.
Revitalizes hair immediately and leaves them
weightless with a natural silky feel. Makes
hair detangled without being overburdened
and easy to style.

12135 - 1000 ml

12134 - 1000 ml

Μάσκα μαλλιών
για BAMMENA ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς παράγοντες
και ενεργό σύστημα περιποίησης
UV - Keraplex, έναν καινοτόμο συνδυασμό
από Κερατίνη φυτικής προέλευσης,
Μonoi de Tahiti και παράγοντα προστασίας
χρώματος UV. Προσφέρει στην τρίχα βαθιά
περιποίηση μέγιστης διάρκειας.
Προστατεύει το χρώμα αυξάνοντας την
διάρκεια ζωής του. Χαρίζει μεταξένια
απαλότητα και υφή στα μαλλιά.

Μάσκα μαλλιών
για ΞΗΡΑ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
Mε ενισχυμένους μαλακτικούς
παράγοντες και ενεργό σύστημα
περιποίησης Olea - Νutriforce, έναν
καινοτόμο συνδυασμό από έλαιο Argan,
αργινίνη & ιχνοστοιχεία μετάλλων.
Προσφέρει στην τρίχα βαθιά περιποίηση
μέγιστης διάρκειας. Αναζωογονεί άμεσα
τα μαλλιά βοηθώντας τα να ανακτήσουν
την ζωντάνια τους. Χαρίζει μεταξένια
απαλότητα και υφή.

SERI COLOR SHIELD
hair mask for colored hair
formulated with deep conditioning ingredients
and UV - Keraplex active care system,
an innovative combination of vegetablebased keratin, Monoi de Tahiti and UV color
protection factor.
Provides deep hydration with maximum
durability. Helps prevent color from fading and
leaves hair soft with a natural silky feel

SERI MOIST CORE
hair mask for dry, damaged hair
formulated with deep conditioning
ingredients and Olea Nutriforce active
care system, an innovative combination
of Argan oil, arginine and trace minerals.
Provides deep hydration with maximum
durability. Revitalizes hair immediately
and helps to restore hair vitality. Leaves
hair soft with a natural silky feel.

Scalp Comfort Advanced
Συνιστάται εφαρμογή 3 φορές την εβδομάδα,
επί 3 μήνες χωρίς διακοπή. Για καλύτερη απόδοση
χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο σαμπουάν καθ’ όλη τη διάρκεια
της εφαρμογής, ακόμα και τις μέρες που δεν εφαρμόζετε τη λοσιόν.

Professional Hair Care

12048
12010 / 50 - 12044 / 100
Argan oil έλαιο εντατικής
φροντίδας. Απορροφάται
απίστευτα γρήγορα από την τρίχα
που μοιάζει να θρέφεται και να
αναγεννάται μπροστά στα μάτια
σας. Δεν αφήνει κατάλοιπα, παρά
μόνο ένα λαμπερό
φως στα μαλλιά σας.

Για συντήρηση μετά το πέρας της αγωγής
μπορείτε να χρησιμοποιείτε 1 φιαλίδιο / εβδομάδα.

Crystal Liquid
Για κάθε τύπο μαλλιών
Mε φόρμουλα S.L.C. για
μεταξένια λάμψη, προστασία
και απαλότητα. Βοηθά στην
πρόληψη της ψαλίδας.
For all hair types.
New formula for split ends
prevention that gives extra
hair glow.

Argan oil intensive hair
treatment is absorbed rapidly
by the hair, which seems to
transform and get nourished
before your eyes.
It leaves no residue, just gives a
vibrant shine to your hair.
50 ml

04073

23011
Τονωτική λοσιόν για το τριχωτό της κεφαλής.
Ειδική για περιπτώσεις τριχόπτωσης.
Με L-CYSTINE & AUXINA TRICOGENA.
Αποτελεσματική μείωση της τριχόπτωσης έως το 88,9% των περιπτώσεων.
+8.3% αύξηση των τριχών σε φάση ανάπτυξης, αποτέλεσμα ΙΝ VIVO έρευνας.
Intensive scalp treatment for hair loss cases.
With L-CYSTINE & AUXINA TRICOGENA. Effective reduction of hair loss up to 88,9% of cases.
+8.3% increase in the number of anagen hair, IN VIVO 3-month research.
12 φιαλίδια / vials x 10 ml

ΕΡΕΥΝΑ IN VIVO

IN VIVO RESEARCH

*Σε τεστ χρήσης, το 80% των γυναικών και το
88,9% των αντρών έκριναν ότι η αγωγή ήταν
αποτελεσματική στη μείωση της τριχόπτωσης
και 100% των γυναικών και 77,8% των αντρών
ότι ήταν ευχάριστη στη χρήση.

*In consumer tests, 80% of women and 88,9%
of men judged the treatment as effective in
hair loss reduction and 100% of women and
77,8% of men that it is pleasant to use.

Επαγγελματικό διφασικό spray conditioner
στιγμιαίας δράσης με ενεργό σύστημα περιποίησης
Omega fiber control. Με ανάλαφρη σύνθεση,
ειδικά σχεδιασμένη για όλους τους τύπους
μαλλιών, προσφέρει εντατική φροντίδα ενάντια
στη φθορά που προκαλείται από εξωτερικούς
παράγοντες, ενώ παράλληλα αφήνει τα μαλλιά
απαλά και ευκολοχτένιστα χωρίς να τα βαραίνει,
αναδεικνύοντας την υγιή τους εμφάνιση.
.
Professional 2-PHASE instant conditioner spray
with Omega fiber control active care system.
Lightweight formula, specially designed for all
hair types, offers intensive care against damage
caused by external factors. It keeps hair
healthy-looking and leaves it soft and manageable
without overburdening it.
300 ml

04077
Επαγγελματικό διφασικό spray conditioner
στιγμιαίας δράσης με ενεργό σύστημα περιποίησης
UV-Keraplex. Με ανάλαφρη σύνθεση, ειδικά
σχεδιασμένη για βαμμένα μαλλιά, προσφέρει
εντατική φροντίδα και χρώμα που ακτινοβολεί, ενώ
παράλληλα τα αφήνει απαλά και ευκολοχτένιστα
χωρίς να τα βαραίνει. Τα μαλλιά αναδεικνύουν το
λαμπερό τους χρώμα και αποκτούν μεταξένια υφή.

Professional 2-PHASE instant conditioner spray
with UV-Keraplex active care system.
Lightweight formula, specially designed for
colored hair, offers intensive care and vibrant
color. It leaves hair soft and manageable without
overburdening it. It keeps hair shiny with a silky
smooth texture.
300 ml

Intensive Hair Care
Το Palm Butter SERI είναι
αποτέλεσμα επιστημονικής
έρευνας που αξιοποιεί τα πιο
ιδιαίτερα συστατικά της φύσης.
99% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ από
έλαιο φοίνικα,
πιστοποιημένης καλλιέργειας.

Hair Treatment
Κρέμες προστασίας με φυσικά εκχυλίσματα για εντατική περιποίηση
Hair treatments with natural extracts for intensive care

ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
με Elaeis Guineensis oil
HAIR CARE RANGE
with Elaeis Guineensis oil

Ιδανικό για ξηρά και
ταλαιπωρημένα μαλλιά.
Βοηθάει στο να αποκτήσουν
τα μαλλιά υγεία, λάμψη,
ελαστικότητα.

SERI Palm Butter has been
developed by Farcom Labs using
the most precious ingredients that
nature can provide.
It is a 99% ΝΑΤURAL ORIGIN
beauty product derived from
certified sustainable palm oil.
A reinvigorating hair treatment
specifically designed to restore
health and vitality to dry and
damaged hair.

12089

04107

04106

Δύναμη & ζωντάνια για κάθε τύπο μαλλιών,
με φυσικά εκχυλίσματα από πράσινο τσάι
& ginger.

Υγεία & φυσική ισορροπία για ξηρά
& ταλαιπωρημένα μαλλιά, με φυσικά
εκχυλίσματα μελιού και αμυγδάλου.

For all hair types
Revival & strength for all hair types. With
green tea & ginger natural extracts.

For dry, damaged hair
Repair & nutrition for dry & damaged hair.
With natural almond and honey extracts.

1000 ml

1000 ml

03038

HEALTH RECOVERY
Βούτυρο φοίνικα για όλους τους τύπους
μαλλιών. Ιδανικό για ξηρά & ταλαιπωρημένα
μαλλιά με ανάγκες αυξημένης ενυδάτωσης.
HEALTH RECOVERY
Palm butter for all hair types. Specifically
designed to restore health and vitality to dry
and damaged hair.
250 ml

12077
REVITALIZING
Αναζωογονητική μάσκα με
έλαιο Elaeis Guineensis.
REVITALIZING
Hair mask with
Elaeis Guineensis oil.
300 ml

STRENGTH & SHINE
Palm Shampoo για δύναμη & λάμψη με
έλαιο Elaeis Guineensis.

Ξεμπερδεύει άμεσα τα μαλλιά, προσφέροντας προστασία & λάμψη!
Quick action formula, gives shiny, tangle-free hair in just two minutes!

STRENGTH & SHINE
Shampoo with Elaeis Guineensis oil.
250 ml
04105

04108

Έντονο χρώμα & λάμψη για βαμμένα
μαλλιά, με εκχύλισμα ιβίσκου και φυσικά
αντιοξειδωτικά από σταφύλι.

Εντατική φροντίδα & λάμψη για
ταλαιπωρημένα και θαμπά μαλλιά,
με Μαροκινό λάδι Αrgan, πλούσιο σε
Βιταμίνη Ε.

For dyed hair
Color enhance & brilliance for dyed hair.
With hibiscus natural extract and natural
grape antioxidants.

For dull & damaged hair
Intense condition & shine for
damaged and dull hair, with
Moroccan Argan oil, rich in Vitamin E.

1000 ml
1000 ml

Professional Perming

13008 – 80 ml / 13005 – 1000 ml

13009 – 80 ml / 13006 – 1000 ml

13010 – 80 ml / 13007 – 1000 ml

14021 - 1000 ml

0 – για δυνατά, φυσικά μαλλιά
Ψυχρή περμανάντ με πρωτεϊνες
μεταξιού και σιλικόνη.

1 – για φυσικά μαλλιά
Ψυχρή περμανάντ με πρωτεϊνες
μεταξιού και σιλικόνη.

2 – για βαμμένα, ευαίσθητα και
ντεκαπαρισμένα μαλλιά
Ψυχρή περμανάντ με πρωτεϊνες
μεταξιού και σιλικόνη.

Φιξάρισμα
Εξουδετερωτικό
Ψυχρής περμανάντ

0 – for strong natural hair
Cold permanent with silk
proteins and silicon.

1 – for natural hair
Cold permanent with silk
proteins and silicon.

2 – for dyed, decolorized,
sensitive hair
Cold permanent with silk
proteins and silicon.

Fixage
Perm Neutralizer

20072
Colorbook

100 ml

Oxycream - Highlighting Powder

Professional Hair Care
03077

03078

12164

Σαμπουάν
SILVER BALANCE
Εξουδετερωτικό σαμπουάν για
τις κίτρινες αποχρώσεις.
Για λευκά, γκρίζα και
βαμμένα ξανθά μαλλιά.

Σαμπουάν
REVIVAL & SHINE
Για βαμμένα, μαλλιά με ανταύγειες
και ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Μάσκα Μαλλιών
REVIVAL & SHINE
Για βαμμένα μαλλιά με
ανταύγειες και
ταλαιπωρημένα μαλλιά.

REVIVAL & SHINE Shampoo
For dyed, highlighted and tired hair.

SILVER BALANCE Shampoo
Anti yellow shampoo for white,
grey or blonde dyed hair.

REVIVAL & SHINE
Hair Mask
For dyed, highlighted
andtired hair.

1500 ml
1500 ml
1500 ml

OXYCREAM
07081
OXYCREAM 1.9%
Ιδανικό για τη δημιουργία PASTEL αποχρώσεων,
καθώς και για χρήση ρεφλέ σε ήδη ξανοιγμένα μαλλιά.
Προτεινόμενη αναλογία ανάμειξης βαφής/oxycream 1:2.
Ideal for PASTEL shades and for toning bleached hair.
Recommended mixing ratio hair color cream/oxycream 1:2.
07077
07078
07079
07080
1500 ml

OXYCREAM
OXYCREAM
OXYCREAM
OXYCREAM

3%
6%
9%
12%

10o
20o
30o
40o

21120

03075

03076

04028

ΣΚΟΝΗ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ A / C / E

Σαμπουάν LINEAR CARE
Για καθημερινή χρήση με
ουδέτερο pH.

Σαμπουάν RESIDUE REMOVER
Για βαθύ καθαρισμό.
Για κάθε τύπο μαλλιών.

LINEAR CARE Shampoo
For daily use, with neutral pH.

RESIDUE REMOVER Shampoo
Deep cleansing shampoo.
For all hair types.

Κρέμα Μαλλιών
REVIVAL & SHINE
Για βαμμένα μαλλιά με
ανταύγειες και
ταλαιπωρημένα μαλλιά.

H καινοτόμος σύνθεσή της, εμπλουτισμένη
με σύμπλεγμα Βιταμινών Α, C & E πλούσια σε
αντιοξειδωτικά συστατικά, δρα ευεργετικά για τα
μαλλιά σας. Eίναι κατάλληλη για όλες τις τεχνικές
ξανοίγματος και εργασίες, όπως ανταύγειες,
ντεκαπάζ, μεζ κ.τ.λ. και εγγυάται το μέγιστο
ξανοιχτικό αποτέλεσμα μέχρι και 7 τόνους.
Αποτρέπει τις ανεπιθύμητες κιτρινίλες.
Με υπέροχο άρωμα μήλου.
HIGHLIGHTING POWDER
WITH A / C / E VITAMIN COMPLEX
An innovative de-dusted intensely active
powder lightener enriched with Vitamin A, C & E
complex which provide antioxidant benefits. Its
specially designed formula is ideal for all kinds
of applications, i.e. hair bleaching, meches and
highlights – up to 7 levels lift. Apple scented.
500 gr

1500 ml

1500 ml

REVIVAL & SHINE
Conditioner
For dyed, highlighted and
tired hair.

1500 ml

53154
Αντλία για συσκευασία 1000 ml. / 1500 ml.
Dispensing pump for 1000 ml bottle / 1500 ml.

Δερματολογικά ελεγμένα - Dermatologically tested

Professional Hair Styling

Professional Hair Care

01038 – FLEXY CURLS Δυνατό κράτημα / Elastic forming
01037 – SCULPT & FREEZE Πολύ δυνατό κράτημα / Absolute control
Λακ EXPERTIA. Σχεδιάσμένη με επαναστατική φόρμουλα
Βιταμίνης Β3 & Προβιταμίνης Β5.
EXPERTIA Hair Spray’s innovative formula is enriched with
Vitamin B3 & Provitamin B5.
500 ml

17020

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ
Προσφέρει προστασία από τη θερμότητα (πιστολάκι ή σίδερο)
μέχρι 220 οC και δίνει επιπλέον κράτημα στα μαλλιά.
Mε σύμπλεγμα πράσινου τσαγιού και οξέων φρούτων που
κάνει πιο λεία την τρίχα και μειώνει το φριζάρισμα.
HEAT PROTECTIVE SPRAY
Offers protection from heat damage (blow dryer & iron)
up to 220 οC and gives style hold. The complex of Green Tea
extract and Fruit Acids improves hair smoothness and
reduces friction for easier combing.
200 ml

12062

12088
MATTE TEXTURE
Πηλός διαμόρφωσης
Ματ αποτέλεσμα για μοναδικό εύπλαστο ατημέλητο look.
Molding clay
With matte finish, ideal for a changeable messy effect.
100 ml

Ο ορρός αναζωογόνησης
EXPERTIA COLOR GLOW
βοηθά τα βαμμένα μαλλιά να αναδείξουν το
χρώμα τους και προσδίδει περισσότερη λάμψη.
Είναι εμπλουτισμένος με εκχύλισμα ηλίανθου και
συμβάλλει στην προστασία από την ψαλίδα.
EXPERTIA COLOR GLOW Serum
Ηelps to enhance your hair color and adds more
shine. It is enriched with sunflower extract and
contributes to protect from
the formation of split ends.

50 ml

12049
Η ατόφια σιλικόνη
EXPERTIA PROFESSIONEL αγκαλιάζει την
τρίχα σε όλο το μήκος της και σχηματίζει
γύρω της ένα λεπτό, προστατευτικό
φιλμ, εμποδίζοντας την εμφάνιση της
ψαλίδας. Βοηθά στην αποκατάσταση των
κατεστραμμένων μαλλιών, χαρίζοντας έτσι
υγιή όψη και λάμψη, μαζί με μια αίσθηση
απαλότητας.
EXPERTIA PROFESSIONEL
Pure silicon that creates a thin protective
film around the hair preventing split ends.
It helps repair damaged hair and restores
hair’s healthy look.
50 ml

Restore & Protect

Restore & Protect

23012
Επανορθωτική λοσιόν μετά από τεχνικές εργασίες.
Με εκχύλισμα σπόρων βαμβακιού, πλούσιο σε πρωτείνες,
σάκχαρα και βιταμίνη Β που συμβάλλουν:
– στην ενυδάτωση και αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας των μαλλιών
– στην προστασία από φυσική και χημική φθορά
– στην διάρκεια του χρώματος

23005
Restoring ampoules for chemically treated hair.
Cotton seed extract is rich in proteins, sugars and vitamin B that, thanks to
their hydrating and soothing properties, help to restore hair’s natural balance
affected by chemical treatments.

12 φιαλίδια x 10 ml

12 vials χ10 ml

Λοσιόν προστασίας με κερατίνη για εφαρμογή μετά τη βαφή μαλλιών
Οι νέες αμπούλες BIOPROTEN με κερατίνη είναι ειδικά σχεδιασμένες για
βαμμένα μαλλιά. Η Κερατίνη είναι μια από τις σημαντικότερες πρωτεϊνες των
μαλλιών. Οι βαφές οδηγούν σε επιδείνωση της κατάστασης της τρίχας, με
απότέλεσμα κακή αίσθηση της τρίχας στην αφή και μαλλιά πιο μπερδεμένα
και θαμπά. Η Κερατίνη είναι απαραίτητη για τη λάμψη, την υφή και την καλή
κατάσταση της τρίχας.
Οι νέες αμπούλες BIOPROTEN με κερατίνη συμβάλλουν:
– στην επαναφορά και προστασία της υγιούς όψης των μαλλιών μετά την βαφή,
– στην ενισχυμένη λάμψη αναδεικνύοντας περισσότερο το χρώμα τους.
12 φιαλίδια x 10 ml

με φυσικό εκχύλισμα σπόρων βαμβακιού
with natural cotton seed extracts

Post-color Keratin Protection lotion
Designed for colored hair, offers intense care and
additional shine while restoring hair’s healthy look.
Keratin is the most important protein of hair.
Hair dyes lead to deterioration of the hair’s condition
which implies rough, tangled and dull hair.
Keratin is essential for the shine, good texture and volume of hair.
The new BIOPROTEN ampoules with keratin contribute to
restore and protect hair’s healthy look after coloring processes
while preserving your color and shine.
12 vials χ10 ml

Thessaloniki - Greece

