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Το γαλλικό καρέ

Το καρέ, σταθερή αξία της γαλλικής 

φινέτσας, λανσάρεται εκ νέου, με μια 

τεχνική που κάνει το σχήμα του 

τριγωνικό. Αν χρειάζεται να δοθεί 

περισσότερος όγκος, πρόσθετες 

τούφες με ανάλογο μήκος θα ήταν ο 

ιδανικός σύμμαχος.

Η ξανθή απόχρωση ( baby blonde) 

γίνεται με την τεχνική Surfer mod's 

hair και δημιουργεί χρωματικές 

αντιθέσεις που κάνουν το αποτέλεσμα 

κομψό, σύγχρονο και πολύ φυσικό. Η 

σειρά Blond Absolu από την Kérastase 

θα εξασφαλίσει την κατάλληλη 

φροντίδα στα μαλλιά, κι ένα ελαφρύ 

πέπλο από το mod's hair Vento θα 

διαμορφώσει το στυλ επιτρέποντας 

την κίνηση. 

Το XXL καρέ

Μια αρκετά μεγάλη τετράγωνη βάση δίνει 

την ιδιαιτερότητα στα μαλλιά και 

αναδεικνύει την υφή τους. Αν ονειρεύεστε 

το μήκος, οι πρόσθετες τούφες (exte) θα 

κάνουν την επιθυμία σας πραγματικότητα. 

Η τεχνική Pure Surfer mod's hair, 

που γίνεται πάνω στο φυσικό 

σκούρο καστανό χρώμα του 

έβενου, δημιουργούν αποχρώσεις 

που θυμίζουν τα νερά του ξύλου. Το 

αποτέλεσμα γίνεται ακόμα 

ωραιότερο με το K Water Kérastase, 

που χαρίζει λάμψη στα μαλλιά. Η 

κομψή κυματιστή κίνηση 

επιτυγχάνεται με το σίδερο για 

μπούκλες και ολοκληρώνεται με ένα 

ψέκασμα από το σπρέι Detangler 

mod's hair. 
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Το σγουρό καρέ

Το κατάλληλο καρέ για σγουρά μαλλιά, 

εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ‘80. Το 

κούρεμα είναι σχετικά ντεγκραντέ με μια 

βαριά φράντζα που αγκαλιάζει το μέτωπο 

χωρίς να καλύπτει τα μάτια. 

Η τεχνική Pure Surfer mod's 

hair αναδεικνύει και τονίζει τις 

μπούκλες. Για μια φυσική και 

κομψή εμφάνιση, οι μπούκλες 

σχηματίζονται και 

φορμάρονται με το σίδερο και 

στο τελικό φινίρισμα γίνονται 

πιο λαμπερές με το λάδι Huile 

Kendi mod's hair. 

Το ελεύθερο καρέ

Το φλου καρέ εμπνευσμένο από τις 

δημιουργίες mod's hair στην δεκαετία του 

’80, είναι ιδανικό για λεπτά μαλλιά αφού 

χαρίζει γενναιόδωρα όγκο. Με μήκος που 

φτάνει έως το πηγούνι και φράντζα έως το 

στόμα, στο σύνολό του είναι ελαφρά 

ντεγκραντέ ώστε να πλαισιώνει αρμονικά 

το πρόσωπο. 

Η τεχνική Pure Surfer mod's 

hair φωτίζει το χρώμα με μια 

μελένια απόχρωση. Με την 

βοήθεια του αφρού Mousse 

Legere mod's hair, τα μαλλιά 

στεγνώνονται στα δάχτυλα και 

κάποιες τούφες αποκτούν 

κίνηση με το σίδερο. 



Laird
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Ένα ελεύθερο κούρεμα που εκτελείται 

πιο ‘αυθόρμητα’ καθώς στηρίζεται στην 

φύση των μαλλιών. Το μήκος διατηρείται 

και προσδιορίζεται από την επιθυμητή 

τελική μορφή. 

Η φυσικότητα κυριαρχεί τόσο στην 

υφή των μαλλιών όσο και στο χρώμα 

που αποκτάει το ξάνοιγμα που κάνει 

ο ήλιος, με την τεχνική Surfer mod's 

hair. 
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Διακριτικό φως στα μαλλιά για 

απόλυτα φυσικό look!!!

άθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα 

διάθεση για αλλαγή που δεν είναι απαραίτητο 

να είναι ριζική. Το Pure Surfer by mod's hair 

είναι η ιδανική τεχνική για όσους και όσες 

συμμερίζονται αυτή την άποψη.κ
Αν αυτό που θέλετε για το χρώμα των 

μαλλιών σας είναι ένα διακριτικό ρεφλέ 

που θα το φωτίσει, η τεχνική Pure Surfer 

mod's hair είναι η πιο κατάλληλη. 

Διαφέρει από το κλασσικό και διαχρονικό 

Surfer mod's hair, αφού έχει σίγουρα πιο 

διακριτικό και απαλό αποτέλεσμα.  

Τι είναι ακριβώς το Pure Surfer by 

mod's hair;

Αρχικά οι τούφες που επιλέγονται 

έχουν πάχος ανάλογο με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Στη συνέχεια 

δουλεύονται με προϊόντα τελευταίας 

γενιάς της L'Oréal Professionnel,

που ενώ  αποχρωματίζουν τα μαλλιά 

ρυθμίζουν το PH διατηρώντας τα υγιή.

Πώς γίνεται; 

Μετά το κούρεμα, θα αποφασίσετε μαζί με τον 

κομμωτή σας τα σημεία που θέλετε να γίνουν 

πιο φωτεινά. Είναι σημαντικό να τονίσετε τα 

σημεία του κουρέματος που θα το αναδείξουν 

ανάγλυφα και θα διατηρήσουν το αποτέλεσμα 

φυσικό. 

Σε ποιες απευθύνεται;

Σε όσες δεν θέλουν ένα 

κλασικό μπαλεγιάζ Surfer 

αλλά επιθυμούν να 

φωτίσουν πιο διακριτικά τα 

μαλλιά τους. Σε όσες θέλουν 

να αναδείξουν το όμορφο 

φυσικό τους χρώμα ή να 

τονίσουν τις μπούκλες τους, 

αν τα μαλλιά τους είναι 

σγουρά.



follow us on instagram 

Ακολουθήστε μας στο instagram και ενημερωθείτε 

για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις τάσεις στα μαλλιά.
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» ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ - ΨΥΡΡΗ
Αγάθωνος 6 
Μετρό Μοναστηράκι
Τηλ.: 210 4941489

ΑΘΗΝΑ
Αγ. Μελετίου 72
Τηλ.: 210 8616283, 
210 8642700

Ν. ΙΩΝΙΑ
Λεωφ. Ηρακλείου 247
Τηλ.: 210 2712571, 
210 2714551

ΜΑΡΟΥΣΙ
Παναγή Τσαλδάρη 3Α
Τηλ.: 210 8020106, 
210 8020124

Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Χαριλάου Τρικούπη 135
Τηλ.: 210 6203945, 
210 6251897

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Κατεχάκη 15, 
Τηλ.: 2810 344044

ΤΡΙΠΟΛΗ
Τάσου Σεχιώτη 36
(πρώην Κέννεντυ)
Τηλ.: 2710 221840

ΧΙΟΣ
Ελ. Βενιζέλου 79
Tηλ.: 22710 22041

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
mod’s hair partenaire
i hair u
Μητροπόλεως 39
Τηλ.: 2315 318258

Μοσχονησίων 2Α,  τκ 11252, Αθήνα,  τ: 210 2723413 
e-mail: info@modshair.gr, www.modshair.gr

» INTERNATIONAL
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΑΛΛΙΑ: 38 κομμωτήρια
6 avenue Marceau
75008 Paris
Tel: 01 45 26 63 63
contact@modshair.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 35 κομμωτήρια
DÜSSELDORF ICF GmbH
Immermann str. 51
+49 (0)211 5666 790
email: info@modshair.de

ΑΥΣΤΡΙΑ
VIENNE, Opengrasse 24
+43 (0) 1 58 53 592

ΒΕΛΓΙΟ
HASSELT, 
Sint - Truidersteenweg 130 
+ 32 (0) 11227838

ΚΟΡΕΑ: 36 κομμωτήρια
ΜΗ Professional Co., Ltd
2F20, Worldcupuk-ro 
4-gil
Mapo-Gu, Seoul

ΙΤΑΛΙΑ: 6 partenaires
www.modshair.it

ΕΛΒΕΤΙΑ: 4 κομμωτήρια
GENÉVE, 14, cours de Rive
+41 (0)22 736 70 80

GENÉVE, 25, boulevard Favon
+41 (0)22 800 07 59

GENÉVE, 24, rue du 
Mont-Blanc
+41 (0)22 741 10 40

LAUSANNE, Rue du Midi 4
+41 (0)21 312 30 75

ΙΣΠΑΝΙΑ: partenaire
Bilbao, Seville

» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Centre de Formation International: PARIS 75008, 32 – 34 rue Marbeuf 01 45 26 53 00

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ - DÜSSELDORF +49 (0) 211 5666 789
• ΚΟΡΕΑ - DAE-JEON CITY +82 42 322 6602
• IΑΠΩΝΙΑ - ΤΟΚΥΟ  +81 (0) 334 70 03 07

www.modshair.gr

mod’ s hair Greece

www.instagram.com/modshairgr

modshairgr.blogspot.com

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 
Porto, Rua Sra Da Luz 325
4150694 Foz do Doure
+35 1224 932 387

ΡΩΣΙΑ: 3 κομμωτήρια
KRASNOYARSK 660077
Krasni Army street 7
+ 7 383 227 02 90

KRASNOYARSK 660077
Hiekseeva street 93
+7 391 277 15 13 

MOSCOU 115054
Valovaya Street,26
BC Light House
+7 499 112 30 68

ΙΑΠΩΝΙΑ: 63 κομμωτήρια
TOKYO, Atelier M.H.Co Ltd
M.H. Bldg., 1-11-1, Sendagaya 
Shibuya-ku, Tolyo 151-0051 +81 
(0) 334 70 03 07

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
CHRISTCHURCH, 141, 
Aikmans Road 
+ 64 3 355 8639

ΤΑΙΒΑΝ: 4 κομμωτήρια
104 ,Zhongshan, North Road
Zhongshan Dist., 77-8-11F 
2Taipei City,
+02 25236277

CANADA
Q West Shopping Centre
8570 Woodbine avenue
Building D, Markham-
Ontario L3R 4X8
+1 905 940 8884

KINΑ: 5 κομμωτήρια
Beijing 1105 Block A, Soho,
No.8 Courtyard, Workers
Stadium North Road,
Chagyang District, Beijing
+010 – 8590 - 0193


