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Οι νέες τάσεις στις βαφές μαλλιών  
για το 2019-2020 

Λίγο πριν από τις εορτές αυξάνεται 
κατακόρυφα η ζήτηση προϊόντων 
ομορφιάς για το πρόσωπο και τα 
μαλλιά με το χώρο του φαρμακείου 
να κατέχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην παροχή συμβουλών 
περιποίησης του δέρματος και 
του τριχωτού της κεφαλής. 
Ειδικότερα, για την περιποίηση των 
μαλλιών οι γυναίκες όλων των 
ηλικιών μπορούν πλέον να βρουν 
στα φαρμακεία βαφές, ιδανικά 

σχεδιασμένες για χρήση στο σπίτι, με πλούσια συστατικά και ενυδατικούς παράγοντες 
που διασφαλίζουν λαμπερό χρώμα και εξαιρετική περιποίηση. 
 
Οι χρωματικοί τόνοι που θα επικρατήσουν τον εφετινό χειμώνα
Η τάση της μόδας για το χειμώνα του 2019-2020 είναι η επιστροφή στο φυσικό χρώμα με 
τις βαφές μαλλιών να έρχονται για να τους προσφέρουν περισσότερη λάμψη και ένταση. 
Το γλυκό καστανό, το απόλυτο μαύρο και το πιο σκούρο φυσικό ξανθό είναι τα χρώματα 
που θα προτιμήσουν οι γυναίκες φέτος, χωρίς να ξεχνούν και τα έντονα εκκεντρικά pastels 
και ανοιχτά χάλκινα που ήρθαν πρόσφατα στη μόδα και μάλλον θα παραμείνουν.
 

Συνήθως οι γυναίκες που επιθυμούν μια φιλική βαφή τόσο για την τρίχα όσο και για 
το τριχωτό της κεφαλής αναζητούν τη συμβουλή του φαρμακοποιού τους καθώς:
1. Είτε χρειάζονται τακτική βαφή των μαλλιών τους, ειδικά μετά τα 40.
2. Είτε έχουν πολύ ευαίσθητα μαλλιά.
3.  Είτε γιατί τα μαλλιά τους είναι ταλαιπωρημένα εξαιτίας σκληρών τεχνικών των 

κομμωτηρίων. 
 
Σήμερα, σχεδόν σε όλα τα φαρμακεία οι γυναίκες μπορούν να ανακαλύψουν τις βαφές 
μαλλιών που σέβονται απόλυτα τα μαλλιά τους και επιπλέον τα φροντίζουν με τρόπο 
καθαρά επαγγελματικό. 
 
MY COLOR ELIXIR: ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΦΗ ΜΑΛΛΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ APIVITA
 Με την καινοτομία Color Magnet που μαγνητίζει το χρώμα  
και απελευθερώνει λάμψη 

Με απόλυτο σεβασμό στις αυξημένες ανάγκες των σημερινών γυναικών 
και με τη μακρόχρονη πείρα της για την περιποίηση, την υγεία και την 
ομορφιά των μαλλιών, η APIVITA παρουσιάζει τη μόνιμη βαφή μαλλιών 
My Color Elixir με Color Magnet, που μαγνητίζει το χρώμα και την 
ομορφιά στα μαλλιά, κάθε μέρα.
Η νέα μόνιμη βαφή μαλλιών My Color Elixir είναι ένα πολύτιμο ελιξίριο 
που συνδυάζει τη δύναμη τριών ελαίων και του υαλουρονικού οξέος 

και χαρίζει στα μαλλιά ζωντάνια και λαμπερό χρώμα μεγάλης διάρκειας, συνδυάζοντας 
την εξαιρετική χρωματική απόδοση με την πλήρη κάλυψη των λευκών μαλλιών, ενώ 
παράλληλα φροντίζει την τρίχα και μειώνει τη φθορά της. Έτσι, ενώ τα μαλλιά βάφονται, 
η My Color Elixir προσφέρει βαθιά φροντίδα και αναδόμηση στην τρίχα.

ΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
ΤΗΣ MY COLOR ELIXIR
Με Color Magnet που σφραγίζει 
και σταθεροποιεί το χρώμα  
στην τρίχα

Η σειρά My Color Elixir της APIVITA 
διατίθεται σε 34 νέες αποχρώσεις, 
απόλυτα συνυφασμένες με τα τελευταία 
trends στο χώρο της μόδας και της 
ομορφιάς. Είναι σε kit, έχει κρεμώδη 
υφή και ευχάριστο άρωμα, είναι εύκολη 
στη χρήση και εφαρμόζεται στο σπίτι. 

•  Προσφέρει πλήρη κάλυψη  
των λευκών μαλλιών.

•  Χαρίζει λαμπερό χρώμα που διαρκεί.
•  Χαρίζει στα μαλλιά εξαιρετική 

λάμψη και αντανακλά το φως. 
•  Θρέφει, προστατεύει και αναδομεί 

τα μαλλιά.
•  Δεν ερεθίζει το τριχωτό - Χωρίς PPD, 

Αμμωνία, οινόπνευμα, ρεζορκινόλη.
•  Είναι δερματολογικά ελεγμένη.

Η σειρά βαφών λειτουργεί με το 
καινοτόμο σύστημα Color Magnet, ένα 
σύστημα δύο βημάτων που έχει ως 
αποτέλεσμα καλύτερη κάλυψη και πιο 
λαμπερό χρώμα που διαρκεί. Στο πρώτο 
βήμα η κρέμα βαφής με τρία πολύτιμα 
έλαια argan, αβοκάντο και ελιάς, 
εξασφαλίζει τέλεια κάλυψη των λευκών 
και λάμψη σε μόλις 30 λεπτά, ενώ στο 
δεύτερο βήμα, η κρέμα περιποίησης για 
μετά τη βαφή με υαλουρονικό οξύ και 
εκχυλίσματα μελιού, σφραγίζει το χρώμα 
στην τρίχα, ενυδατώνει τα μαλλιά και 
δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας που 
μεγιστοποιεί την ένταση και τη λάμψη. 
Οι βαφές My Color Elixir δεν περιέχουν 
αλλεργιογόνα που βλάπτουν το τριχωτό 
των μαλλιών και το περιβάλλον.
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