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Η Wella Professionals παρουσιάζει τη Silver Glow by True Grey  
με τεχνολογία AquaTone, μια πλήρη σειρά προϊόντων θεραπείας 
για φυσικά γκρίζα μαλλιά, χωρίς δέσμευση και χωρίς φθορά.

Silver Glow 
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Η Wella Professionals, παγκόσμιος ηγέτης στην επαγγελματική περιποίηση χρώματος, αποκαλύπτει τη Silver 
Glow by True Grey με τεχνολογία AquaTone*, μια πλήρη σειρά προϊόντων θεραπείας για πελάτες που επιθυ-
μούν να αναδείξουν τα φυσικά γκρι μαλλιά τους χωρίς δέσμευση και φθορά. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να αναζωογονεί τα μαλλιά, προσθέτοντας ασημένιους τόνους και λάμψη στα φυσικά γκρίζα μαλ-
λιά. Αφήνει τα μαλλιά απαλά και ευκολοχτένιστα με μειωμένο κιτρίνισμα, ενώ δημιουργεί φυσική διάσταση. 
Απαντώντας στις ανάγκες των πιο εξελιγμένων πελατών κομμωτηρίου που αγκαλιάζουν με περηφάνια τα 
γκρίζα τους μαλλιά, η νέα κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία AquaTone* συνδυάζει ένα 
ουδέτερο pH 7, όπως το καθαρό νερό, και διακριτική και απαλή οξειδωτική βάση χρωστικών True Grey,  
οι οποίες μιμούνται τις φυσικές χροιές και τη ζωντάνια των όμορφων γκρίζων μαλλιών, «σβήνοντας» φυσικά 
χωρίς γραμμή αναγέννησης. Το ουδέτερο pH 7, τόσο απαλό στα μαλλιά όσο το καθαρό νερό, διατηρεί την 
αρχική δομή της τρίχας και του κεράτινου περιβλήματός της, οπότε δεν ξανοίγει ούτε τη φυσική μελανίνη.  
Η νέα Silver Glow έχει σχεδιαστεί συνειδητά χωρίς αμμωνία, ΜΕΑ, συστατικά ζωικής προέλευσης και άρωμα.  
Και επίσης είναι δερματολογικά ελεγμένη. Με τη Silver Glow, η Wella Professionals επιτρέπει στους επαγγελμα-
τίες κομμωτές να προσφέρουν στους πελάτες τους με φυσικά γκρίζα μαλλιά κάτι παραπάνω από ένα κούρε-
μα και να μεταμορφώσουν τα γκρίζα σε όμορφα ασημένια μαλλιά με καταπληκτικά αποτελέσματα.

*υπό πατέντα έγκριση
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SILVER GLOW
Η Wella Professionals ανέπτυξε δύο πρωτότυπες θεραπείες κομμωτηρίου, σχεδιασμένες τόσο για 
άνδρες όσο και γυναίκες, που μπορούν εύκολα να ολοκληρώσουν υπηρεσίες κουρέματος και styling, 
ενώ μπορεί να φρεσκαριστούν ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη. Για εξατομικευ-
μένες τμηματικές ή συνολικές εφαρμογές, οι θεραπείες Silver Glow προσθέτουν ασημένιους τόνους 
και διάσταση με την πολύτιμη τοποθέτηση της ελεύθερης τεχνικής, ενισχύοντας ή προσθέτοντας εφέ 
σκίασης σε 30 λεπτά και αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και ευκολοχτένιστα. Μια θεραπεία Express 
Silver Glow αναζωογονεί τα φυσικά γκρίζα μαλλιά, προσθέτει λάμψη και δημιουργεί ένα συνολικό 
ασημένιο φινίρισμα, μειώνοντας ταυτόχρονα απαλά το ανεπιθύμητο κιτρίνισμα, σε μόλις 15 λεπτά.

Η νέα θεραπεία 
στο κομμωτήριο 
για φυσικά 
γκρίζα μαλλιά 
συνδυάζει 
απουσία 
αρώματος και 
αλκαλικών 
παραγόντων 
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SILVER GLOW BY TRUE GREY
Η Silver Glow by True Grey έχει στοχευμένα σχεδιαστεί για τα φυσικά γκρίζα μαλλιά με 7 Toners, 1 Activator 
και 1 Clear Conditioning Perfector, ενώ περιλαμβάνει δύο βήματα ως μέρη της ολοκληρωμένης υπηρεσίας:

ΒΉΜΑ 2
Clear Conditioning Perfector: 
Μια διάφανη θεραπεία  
περιποίησης, που αφήνει  
τα μαλλιά απαλά και ευκολο-
χτένιστα. Με τρεις επιλογές 
χρήσης: θεραπεία μετά  
τη βαφή, αραίωση του toner 
και για γρήγορες θεραπείες.

ΒΉΜΑ 1
Επτά οξειδωτικά toners με βάση το γκρι, τα οποία μιμούνται τους φυσικούς τόνους των όμορφων 
γκρίζων μαλλιών - με τρία διαφορετικά επίπεδα του ανοιχτού, μεσαίου και σκούρου, για να βοηθήσουν 
στον έλεγχο της διάστασης και της σκίασης. Κατάλληλο για διαφορετικά ποσοστά λευκών μαλλιών, 
από 50%-100% λευκά. Τόνοι που όχι μόνο αναζωογονούν τα φυσικά γκρίζα μαλλιά, αλλά βελτιώνουν 
το χρώμα των ματιών και τον τόνο του δέρματος. Δεν χρειάζεται να αναμείξετε τα toners - κάθε τόνος 
είναι πανέμορφος και έχει δημιουργηθεί για να χρησιμοποιείται ατόφιος, σε ανάμειξη με το Activator.  
Ένα εξειδικευμένο activator χαμηλής ισχύος, που εγγυάται αποτέλεσμα χωρίς ξάνοιγμα και φθορά.  
Έχει αναπτυχθεί με ελάχιστη συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου.
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Μετά από σειρά συνεντεύξεων με πολλούς πελάτες κομμωτηρίων, η Wella Professionals διαπίστωσε ότι ενώ 
αγκαλιάζουν περήφανα τα ασημένια μαλλιά τους, έπρεπε επίσης να αποδεχτούν τις ατέλειές τους.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
«Θα ήθελα περισσότερη λάμψη. Μαλλιά που πραγματικά λάμπουν. Και θα ήθελα να “εξαφανίσω” τους κίτρινους 
τόνους». Teruko
«Τα γκρίζα μαλλιά μού προσθέτουν λίγο περισσότερο χαρακτήρα στην προσωπικότητά μου. Αλλά μου λείπει 
περισσότερη δομή, καθώς όλα φαίνονται το ίδιο γκρι» Anton

META ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
«Είναι απλά ένα υπέροχο συναίσθημα! Είναι όμορφα και απαλά. Δεν έχω λόγια!» Teruko
«Το αγαπώ! Είμαι ακόμα εγώ, αλλά λίγο πιο ανανεωμένος.  Ίσως να κρύβω τουλάχιστον δύο χρόνια!» Anton

Ολοκληρωμένη 
θεραπεία με 
μαλακτική δράση, 
που αφήνει τα 
μαλλιά απαλά και 
ευκολοχτένιστα
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Rossano Ferretti
SILVER GLOW BY TRUE GREY AMBASSADOR

«Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να αγκαλιάζουν το φυσικό τους γκρι, με μια 
αυξανόμενη κοινότητα των Silver Sisters να αγαπά το πραγματικό τους χρώμα. Δημιουργεί-
ται η εντύπωση ότι ο κόσμος συνειδητοποιεί επιτέλους πόσο όμορφο, αυθεντικό και δυναμι-
κό μπορεί να είναι το γκρι. Είμαι ενθουσιασμένος με την κυκλοφορία των νέων θεραπειών 
Wella Professionals Silver Glow και τη σειρά True Grey, καθώς οι πελάτες θα δουν βελτιωμένα, 
φυσικά και υγιή αποτελέσματα. Η τεχνολογία έχει μια τεράστια γκάμα πλεονεκτημάτων  
που δεν μπορείτε να αποκτήσετε με χρωμο-σαμπουάν χρώματος ή silver σαμπουάν - είναι 
εντελώς επαναστατική. Η συμβουλευτική θα είναι το κλειδί για να αποκτήσετε ένα look  
που αναδεικνύει το κούρεμα και αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα των πελατών». 

Αναζωογονητική 
silver θεραπεία 
για φυσικά 
γκρίζα μαλλιά
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Το Silver Glow της True Grey είναι η τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Wella Professionals, 
που γιορτάζει και αποκαλύπτει νέες δυνατότητες για φυσικά γκρίζα μαλλιά. Η θεραπεία θα αναζω-
ογονήσει τα φυσικά γκρίζα και θα ξεκλειδώσει τα μαλλιά που είναι γεμάτα χαρακτήρα και γεμάτα 
ζωή. Μια πραγματική αντανάκλαση του ποιοι είναι πραγματικά οι πελάτες των γκρίζων μαλλιών.  
«IF YOU LOVE YOUR SILVER, LET IT GLOW» 
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www.wella.gr      @WellaProfessionalsGreece       @wellahair.gr
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