
Ο Καλλιτέχνης της Κομμωτικής 

Χειρίζεται το χρώμα σαν ζωγράφος 

Το σχήμα σαν γλύπτης

Και την έμπνευση σαν ποιητής



Χειρίζεται το χρώμα σαν ζωγράφος



Το σχήμα σαν γλύπτης



Την έμπνευση σαν ποιητής



ΤΙ  ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ;



ΜΑΛΛΙΑ 
ΚΟΥΒΑΡΙΑ 

= 

ΚΡΕΠΑΡΙΣΜΑ

=

ΞΑΣΙΜΟ ΤΩΝ 

ΜΑΛΛΙΩΝ 

ΓΙΑ ΟΓΚΟ



ΚΡΕΠΑΡΙΣΜΑ  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Από την αρχή της νεοπαλαιολιθικής εποχής και 

της εποχής των σπηλαίων βρίσκουμε πραγματικά 
αριστουργήματα στους τοίχους και στα κινητά 
αντικείμενα.

Ο πρωτόγονος άνθρωπος, πριν ακόμα γνωρίσει 
πώς να χρησιμοποιεί τα δέρματα των ζώων που 
σκότωνε για να προφυλαχτεί από τις καιρικές 
συνθήκες και δεν είχε καμία ιδέα τι είναι ύφασμα, 
φρόντιζε εν τούτοις να κοσμεί την κεφαλή του με 
φτερά, το λαιμό του με κογχύλια, το βραχίονα του με 
οστά ή με στρογγυλευμένα χαλίκια  που συνένωνε με 
φυσικές κλωστές, τη μύτη του με κόκαλα ψαριών 
τρυπώντας την, καθώς και τα αυτιά του, 
αλλοιώνοντας το πρόσωπό τους, άνδρες και 
γυναίκες.

Με τα κόκαλα των ψαριών κρέπαραν τα μαλλιά 
τους οι κυρίες τις εποχής.





ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ



ΥΛΙΚΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΓΙΑ ΚΡΕΠΑΡΙΣΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

#ΧΤΕΝΕΣ ΚΡΕΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
#ΛΑΚ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ
#SPRAY EXTRA ΛΑΜΨΗΣ 
#SPRAY ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΓΚΟΥ
#ΚΛΑΜΕΡΣ 
#ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙΑ
#ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ



ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ

https://youtu.be/Vj2isy3f3I0





Τι προστάζει φέτος η μόδα για τα μαλλιά;

ΕΝΤΟΝΟ ΚΡΕΠΑΡΙΣΜΑ



Σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές αυτό είναι ένα 
look που υιοθετήθηκε πολύ φέτος από πολλούς 
σχεδιαστές. Το μυστικό για αυτό το στυλ είναι το 
άφθονο κρεπάρισμα στην ρίζα και η χρήση δυνατής 
λακ  πριν μαζέψετε τα μαλλιά σας.

1η ΤΑΣΗ



Τα χτενίσματα επηρεάζονται από την δεκαετία των 
'80s, πράγμα που σημαίνει έντονο κρεπάρισμα και 
πολύ, μα πολύ λακ! Ελευθερία, δημιουργικότητα και 
φαντασία αποτελούν τους απαραίτητους όρους για 
να έχετε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

2η ΤΑΣΗ



3η ΤΑΣΗ

Για το «ατίθασο» αυτό look απλώστε μετά το λούσιμο εάν αφρό 
για όγκο και στεγνώστε τα μαλλιά με το πιστολάκι δίνοντας 
έμφαση στην ρίζα για έξτρα όγκο. Πριν τα μαλλιά στεγνώσουν 
τελείως ψεκάστε τα μαλλιά με extra hold hairspray για να 
δώσετε την κατάλληλη υφή και όγκο. Συνεχίστε το στέγνωμα με 
το πιστολάκι καθώς θα κρεπάρετε τούφες των μαλλιών σας. 
Ολοκληρώστε με ένα σπρέι λάμψης. 






