
Η Oro therapy είναι η νεα επαγγελματική σειρά ιδανική για όλους τους τύπους μαλλιών. Εμπλουτισμένη με 
μικροδφαιρίδια χρυσού, λάδι αργκάν, κερατίνη καθώς και φόρμουλα χωρίς αμμωνία. Η Oro έχει μια ακριβή 
προσέγγιση για το κάθε χρώμα αφήνοντας τα μαλλιά  λαμπερά, υγιή και δυνατά καθώς και ένα ομοιόμορφο 
χρώμα. Η σειρά Oro Therapy έχει μια πλήρη γκάμα βαφών οι οποίες φτάνουν τις 64 απόλυτες αποχρώσεις, 4 
ενισχυτικά χρώματα και 3 ξανθιστικά. Επίσης περιλαμβάνει το ντεκαπάζ Oro therapy εμπλουτισμένο με κερατίνη, 
λάδι αργκάν και χρυσό. Μια σειρά σχεδιασμένη για την απόλυτη εμπειρία βαφής και τεχνικής εργασίας, αφήνοντας 
τα μαλλιά, απαλά, προστατευμένα και ενυδατωμένα. 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ 
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΒΑΦΗ ΜΑΛΛΙΩΝ.

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΤΗ ΒΑΦΗ ORO THERAPY

Δεν περιέχει αμμωνία, σχεδιασμένη για μια πολυτελή και υψηλού 
επιπέδου εμπειρία βαφής. Έχει μεγάλη διάρκεια χρώματος και είναι 
ασφαλής για το τριχωτό και την επιδερμίδα της κεφαλής.    

Δεν γίνονται πειράματα στα ζώα 
και είναι 100% cruelty free    

Εμπλουτισμένη με μικροσφαιρίδια χρυσού 24κ, χαρίζει 
στα μαλλιά μια πολυτελή λάμψη με απίστευτη κίνηση και 
anti-age δράση.    

Εμπλουτισμένη με κερατίνη, η οποία αναπλάθει και χαρίζει 
σώμα και δομή ακόμη και στην πιο λεπτή τρίχα.    

Εμπλουτισμένη με λάδι αργκάν, το οποίο προστατεύει, 
ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη και δύναμη στην τρίχα. 
Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και Βιταμίνη Ε με δράση 
κατά της γήρανσης.   

Τέλεια κάλυψη των λευκών μαλλιών, ζωντανά χρώματα 
με διάρκεια, αφήνει τα μαλλιά μεταξένια λαμπερά, 
απαλά και ενυδατωμένα.

Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, απευθείας 
από τα καταστήματά μας ή μέσω των social media.

Η Fanola ακολουθεί το Διεθνές κώδικα
χρωμάτων I.C.C  το οποίο επιτρέπει άμεσα
στον κομμωτή να αναγνωρίζει τον τόνο ή
το χρωματικό ρεφλέ του κάθε χρώματος.



Σειρά ενυδάτωσης και λάμψης μαλλιών Oro Therapy εμπλουτισμένη με λάδι αργκάν, κερατίνη, cypreus oil και 
μικροσφαιρίδια χρυσού. Χαρίζει μεταξένια απαλότητα και εκτυφλωτική λάμψη στα μαλλιά αφήνοντας τα απαλά 

και ευκολοχτένιστα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ORO

ΣΕΙΡΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ORO THERAPY
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