
D E E P
cleansing



Καταναλωτικές
πληροφορίες & τάσεις



Υγιεινή και καθαριότητα
Πιο σημαντικά τώρα από ποτέ !

Η ζωή μας άλλαξε την τελευταία

χρονιά.

Από την μια πλευρά συνηθίζουμε στην

νέα κανονικότητα αλλάζοντας συνήθειες

και τρόπο ζωής, και από την άλλη

πλευρά η σημασία της πραγματικής

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ τόσο της

δικής μας όσο και των άλλων θα είναι

σημαντική από εδώ και στο εξής.



Υγιεινή & Καθαριότητα
Κάποια στοιχεία

Το ποσοστό των καταναλωτών 

που χρησιμοποιούν συνήθως 

προϊόντα καθαρισμού με βάση 

το οινόπνευμα
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…τι συμβαίνει με τα μαλλιά
Ποιος ο ρόλος τους σε αυτήν την «νέα κανονικότητα»

Τα μαλλιά πάντα ήταν σύμβολο

ομορφιάς. Επίσης είναι αντανάκλαση της

προσωπικότητάς μας και τρόπος για να

εκφράσουμε άφοβα τον χαρακτήρα και την
ατομικότητά μας

Ωστόσο, η καλή τους κατάσταση και η ζωντάνια

τους μπορούν να αμαυρωθούν από μια σειρά
εξωτερικών παραγόντων.

Τα μαλλιά μπορούν να παρομοιαστούν με

ένα σφουγγάρι, ικανά να απορροφήσουν

μεγάλες ποσότητες από ρύπους που

επικάθονται στην τρίχα και την

καταστρέφουν.



Η πρόταση της
ALFAPARF !



R E S E

TΕπιστροφή στην ΝΕΑ ΠΗΓΗ

Μια νέα 100% vegan σειρά

αφιερωμένη να καθαρίζει

σε βάθος τα μαλλιά, τα χέρια

και το σώμα.

Οι συνθέσεις, ειδικά μελετημένες στα 

εργαστήρια μας, έχουν μια 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ για την εξάλειψη 

των ρύπων και των επιβλαβών 

παραγόντων, αναζωογονώντας το δέρμα 

και τα μαλλιά οπουδήποτε, οποτεδήποτε.



Η Σύνθεση
Τεχνολογία και Φύση δουλεύουν μαζί

Η σειρά είναι εμπλουτισμένη με ALOE

VERA – φυσικής προέλευσης – η οποία

προστατεύει και ενυδατώνει.

Οι χαλαρωτικές νότες του αρώματος

δημιουργούν μια ευχάριστη και χαλαρωτική εμπειρία .



Τα προϊόντα
Hair & Body Absolute Cleansing Shampoo

Sulphate-free καθαριστικό shampoo / shower gel.

Η micellar σύνθεσή του καθαρίζει σε βάθος,

απομακρύνοντας όλους τους ρύπους και τα

επιβλαβή στοιχεία . Ιδανικό για καθημερινή

χρήση λόγω του ήπιου τασιενεργού φυσικής και

βιοαποικοδομήσιμης προέλευσης

Χρήση: Εφαρμόστε σε νωπά μαλλιά / δέρμα και αφροποιηστε;

Αφήστε για 1-2 λεπτά και ξεβγάλετε.

Συσκευασία: 250 ml/1000 ml

88% Αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες

25%

Λιγότερο νερό για 

να ξεβγάλετε



Τα προϊόντα
Hair & Body Pure & Care Spray

Καθαριστικό σπρέι.
Η αλκοολούχα σύνθεσή του – με απολυμαντικές ιδιότητες - εξαλείφει

αποτελεσματικά τους ρύπους και τους επιβλαβείς παράγοντες από τις

ίνες των μαλλιών και το δέρμα, χωρίς να βαραίνει και να ξηραίνει τα

μαλλιά .

Το προϊόν είναι αποτελεσματικό αφαιρώντας φυσικά τουλάχιστον το
99,99% των μικροβίων σε χρόνο επαφής 30 και 60 δευτερολέπτων.

Χρήση: ψεκάστε σε ταμποναρισμένα ή στεγνά μαλλιά και

δέρμα και αφήστε να στεγνώσει φυσικά.

Συσκευασία : 100 ml

95% Αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες

Περιέχει εκχύλισμα φύλλων

Raspberry – 100% φυσικά – με 

αντιρρυπαντικές ιδιότητες



Μια «νέα κανονικότητα» 

και στο κομμωτήριο



Απολαύστε την ομορφιά και την ζωή

με πλήρη ασφάλεια. 

Αυτή είναι η φιλοδοξία μας !

Η νέα σειρά της ALFAPARF θέλει τους

πελάτες της να μπορούν να απολαύσουν

την περιποίηση και την ζωή τους χωρίς

ανησυχίες.

Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να

δώσουμε στους πελάτες μας ένα ταξίδι

πολυτέλειας και προστασίας, που

μπορούν να βιώσουν στο κομμωτήριο.



Απολαύστε την ομορφιά και την ζωή
Η διαδρομή της ευχαρίστησης και ασφάλειας στο κομμωτήριο

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΧΕΡΙΩΝ

Με την είσοδο στο κομμωτήριο χρησιμοποιήστε Gel Hydra

Hands Cleanser. Περιέχει Alcohol και ενεργά συστατικά

με ενυδατικές ιδιότητες.

ΛΟΥΤΗΡΑΣ: ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εφαρμόστε μια νέα θεραπεία ομορφιάς με το Hair & Body

Absolute Cleansing Shampoo. Κάντε δύο εφαρμογές για

βαθύ καθαρισμό, Συνεχίστε με μια προσωποποιημένη

θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών της

πελάτισσας.

ΠΑΓΚΟΣ & ΤΑΜΕΙΟ: ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μια τελευταία κίνηση καθαριότητας πριν φύγει η

πελάτισσα από το κομμωτήριο: Hair & Body Pure & Care

Spray. Προστασία και ομορφιά για τα μαλλιά και το σώμα

που μπορεί να έχει μαζί της η πελάτισσά όπου και αν

πάει.



Υλικό υποστήριξης



Υλικό υποστήριξης
Στο κομμωτήριο

WINDOW STICKER 

Για την προβολή και ενημέρωση 

για την νέα σειρά, σε όποιον 

περνάει έξω από το κομμωτήριο,



Υλικό υποστήριξης
Στο κομμωτήριο

COUNTER DISPLAY UNIT 

Για να μπει δίπλα στο ταμείο 

και να τραβήξει αμέσως την 

προσοχή.



Υλικό υποστήριξης
Στο κομμωτήριο

CLUTCH BAG

Δώρο για την πελάτισσα όταν 

αγοράζει δυο προϊόντα από την 

νέα σειρά. Ένα όμορφο τσαντάκι 

να μεταφέρει τα προϊόντα πάντα 

μαζί της και παντού .

Είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον, φτιαγμένο από 

ανακυκλώσιμα υλικά.



Τοποθέτηση



Κωδικοί & Τιμές
CODE BARCODE PRODUCT PRICE

722476 8022297131375 APG HAIR&BODY ABS.CLEANS.SHAMPOO 250ml 16,59 €

722477 8022297131382 APG HAIR&BODY ABS.CLEANS.SHAMPOO 1000ml 34,02 €

722478 8022297131399 APG HAIR&BODY PURE & CARE SPRAY 100ml 5,00 €

925427 8022297131467 APG PURIFYING LINE WINDOW STICKER ENG

925430 8022297131498 APG PURIFYING LINE DESK DISPLAY

925431 8022297131504 APG PURIFYING LINE POCHETTE

925436 8022297131559 APG PUMP HIFLOW LOTUS MASTER GOLD LPS265




