
Каталог
Умният избор
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Ние разбираме нуждите и предизвикателствата 
на малките салони.

За това комбинираме дръзки цветове  
и вдъхновени от блогъри Street Style Колекции.

Превръщаме салона ви в желана 
дестинация с ежедневни визии  

с невероятни цветове.

INDOLA: умният избор,  
вдъхновен от улиците по света.
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Ние имаме умни  
решения за вас!

 - Най-добрият цвят и иновации в този сегмент 

 - Комерсиални, вдъхновени от блогъри сезонни 
колекции за автентични визии 

 - Достъпно обучение за лесно пресъздаване  
на визиите 

 - Постоянно дигитално вдъхновение 

 - Промоции и специални оферти
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Най-добрия цвят 
в този сегмент.
Надеждна цветова система 
за множество услуги.

Перманентна боя Деми перманентна Семи-перманентна

PCC (ПЕРМАНЕНТНА 
БОЯ)
99 нюанса

* без PCC Интензивни нюанси и Creator

BLONDE EXPERT
7 Повдигащи, 7 Пастелни нюанса 
и 1 Супра

XPRESSCOLOR
14 shades

РЕФОРМАТОР
1 бутилка

ОЦВЕТЯВАЩА ПЯНА
12 нюанса

HAIR-BOND 
ТЕХНОЛОГИЯ

ПО-БЪРЗО 
ДЕЙСТВИЕ

с 3x

перманентни

ТАЙНО

деми
НАПРАВЕТЕ	

ПЕРМАНЕНТНИТЕ	БОИ

ВСЕКИ	СУПЕР	ГЕРОЙ

ИМА	НУЖДА	ОТ

ОРЪЖИЕ

 - До 100% покритие
 - Дълготраен интензитет
 - Сияен блясък

 - С Hair-Bond технология, която 
предпазва косата

 - До 4-5 нива на повдигане

 - Three times faster processing
 - No compromise on hair quality
 - Ideal for root re-touch, short crops or 

grey blending

 - Превръща всички* перманентни нюанси 
в деми-перманентни

 - Плавни двойни цветови резултати
 - Без повече проблеми с наличността в салона

 - Без отмиване, с лек контрол
 - Идеална за освежаване  

и неутрализация
 - С топлинна защита
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PCC - Перманентна боя
До 100 % покритие, 
дълготраен цвят и сияен блясък

НАТУРАЛНИ 
& ОСНОВНИ
40 нюанса

Прекрасни естествени нюанси 
за до 100% бяло покритие.

ЧЕРВЕНИ &  
МОДНИ
34 нюанса

Модна колекция от червени, 
виолетови, медни и интензивни 
шоколадови нюанси.

ЧЕРВЕНИ И ШОКО 
НЮАНСИ

Ново

ИНТЕНЗИВНО 
ПОКРИТИЕ
19 нюанса

Специфично разработени 
за покритие на 70-100% бели 
коси.

 
CREATOR
6 нюанса

За повече креативност: повече 
интензивност, коригиране или 
подсилване/омекотяване на 
цветовите 
резултати.

RAPID BLOND+ 
СУПРА
450гр.

Високо ефективна 
обезпрашена супра 
за прецизни руси тонове. 
Формула с до 8 нива 
на повдигане. 
Налична в бяло и синьо. 
Подходяща за всички 
техники за повдигане.

Истинско 
партньорство!
Дуото PCC Боя и Проявител дават перфектни 
резултати всеки път. Заедно осигуряват:

 - Дълготрайни цветови резултати
 - Сияен блясък
 - Разплитащ и приглаждащ ефект
 - До 100% бяло покритие
 - По-висока интензивност

ПРОЯВИТЕЛИ
1000мл

Високо качествени и лесни за употреба 
проявители за грижовен, но ефективен 
оксидативен процес. Налични в 5 варианта.

 - 2% (7 Vol.) – 1000 мл
 - 4% (13 Vol.) – 1000 мл,  

Да се използва с Реформатор за деми-
пермнанентни цветови резултати

 - 6% (20 Vol.) – 1000 мл
 - 9% (30 Vol.) – 1000 мл
 - 12% (40 Vol.) – 1000 мл

ПЕ
РМ

АН
ЕН

ТН
А 

БО
Я
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Експертна серия  
за руса коса

HAIR-BOND  
ТЕХНОЛОГИЯ

с

ПОВДИГАЩИ
7 Повдигащи нюанса

 - За естествено руса коса, без 
предварително изсветляване

 - До 4-5 нива на повдигане
 - Значително по-малко увреждане 

на косата

ПАСТЕЛНИ
7 пастелни нюанса

 - Специални нюанси за 
предварително изсветлена 
или естествено руса коса

ОБЕЗПРАШЕНА СУПРА
1 Супра

 - До 8 нива на повдигане
 - Невероятен цвят
 - Значително по-малко увреждане  

на косата

За повече креативност - всички Blonde Expert Повдигащи и Blonde Expert 
Пастелни нюанси са взаимно смесяеми

ПОВДИГАЩИ НЮАНСИ

ПАСТЕЛНИ НЮАНСИ

ПЕ
РМ

АН
ЕН

ТН
А 

БО
Я
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Нека Indola Реформатор  
бъде вашето!

D
EM

I-
PE

R
M
A
N
EN

T

НАПРАВЕ
ТЕ

С

РЕШЕНИЕ
УМНОБОИ...

ПЕРМАНЕНТНИ

ПЕРМЕН
ТНИТЕ

...ДЕМИ

Умни решения

ПОСЛЕДВАЙТЕ

НИ

Невероятни двойни цветови резултати. Без повече излишни разходи.

Всеки супер герой  
има тайно оръжие!

ПОБЕДЕТЕ

СИ
КОНКУРЕНТИТЕ

Без	повече	
компромиси!

СМЕСВАНЕ	1:1:0,5
PCC	нюанс,	60мл
Проявител	4%	 
(13Vol.),	60	мл
Реформатор,	30мл
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СЕ
М

И
 П

ЕР
М

АН
ЕН

ТН
И

Семи перманентни  
бои и топ продукти

Семи перманентни бои

Технически продукти

ОЦВЕТЯВАЩА ПЯНА
12 нюанса, 200мл

Готова за нанасяне оцветяваща 
пяна с незабавни резултати и лесна 
за измиване.

 - Идеална за освежаване 
на цвета между боядисванията

 - Коригирайте или неутрализирайте 
нежеланите нюанси

 - С деликатни стилизиращи съставки  
и допълнителна топлинна защита  
за естествена фиксация

 - Допълнителна топлинна защита  
за естествена фиксация

NN2
250мл

Без петна и раздразнена кожа.

 - Защитава кожата от петна  
и раздразнение.

 - Лесно се смесва с перманентните 
бои и проявители

ПЕТНА ПО 
КОЖАТА И БЕЗ 
РАЗДРАЗНЕНИЕ

Без

Антрацит

Черно

Шоколад

Тъмно Русо

Светло Кафяво

Средно Русо

Средно Кафяво

Перлено Бежово

Червено

Сребърна Лавандула

Сребърно

Перлено Сиво
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Точният асортимент  
за грижа и стайлинг
Indola ви предлага множество услуги само с 36* продукта.  
Използвайте различни комбинации за получаването на всяка  
прическа в 3 лесни стъпки.

ИЗМИВАНЕ ГРИЖА СТАЙЛИНГ

* в зависимост от държавата

SMART PIXEL ТЕХНОЛОГИЯ
Продукти за грижа и стайлинг, който запазват  
цвета ярък и косата здрава!

ВИЗИИ
Докоснете телефона си за незабавен 
достъп до:

 - Информация за продукта
 - Социални мрежи
 - Подходящи визии

Лесно като
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#1
 И

ЗМ
И

ВА
НЕ

МИЕНЕ

ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН 
ШАМПОАН
Ключова съставка: Масло от Марула

 - Възстановява структурата на косъма 
за по-високо ниво на подхранване

 - До 95% по-малко накъсване
 - с Pixel технология

 
ХИДРАТИРАЩ ШАМПОАН
Ключова съставка: Масло от Жожоба

 - Перфектно възстановява влагата 
в косата и я подхранва

 - с Pixel технология

СРЕБРИСТ ШАМПОАН
Ключова съставка: Лилав пигмент 

 - За по-ярка бяла, сива или руса коса 
и неутрализиране на месинговите 
нюанси. Възстановява структурата 
на косъма и деликатно почиства косата

 - с Pixel технология

ШАМПОАН ПРОТИВ ПЪРХОТ
Ключова съставка: Витамин Е

 - Премахва видимо пърхота още 
след първото измиване и балансира 
естествената функция на скалпа

 - с Pixel технология

ШАМПОАН ЗА  
БОЯДИСАНА КОСА
Ключова съставка: Протеини  
от копринена буба

 - Заключва цвета в косъма 
и го предпазва от избледняване

 - За до 90% запазване на цвета дори 
след 30 измивания

 - с Pixel технология

ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН
Ключова съставка: Екстракт от корен  
от Женшен

 - Почиства в дълбочина и премахва 
нечистотии и остатъци от продукти. 
Освежава косата и скалпа без да 
премахва хранителните вещества

 - с Pixel технология

АКТИВИРАЩ ШАМПОАН
Ключова съставка: Таурин и Карнитин

 - Деликатно почиства и стимулира 
скалпа, подсилва косата и подхранва 
фоликулите на косъма

 - Намалява косопада* и увеличава 
гъстотата на косата след 6 седмици 
постоянна употреба

 - с Pixel технология

300 мл и 1500 мл 300 мл и 1500 мл

300 мл и 1500 мл

300 мл

300 мл и 1500 мл

300 мл и 1500 мл

300 мл
* при не патологични случаи
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#2
 ГР

И
Ж
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БАЛСАМ ЗА БОЯДИСАНА 
КОСА
Ключова съставка: Протеини  
от копринена буба

 - Заключва цвета и го предпазва  
от избледняване

 - За 90% по-дълготраен цвят дори  
след 30 измивания

 - с Pixel технология

ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН 
БАЛСАМ
Ключова съставка: Масло от Марула

 - Разплита и подсилва косата,  
като я подхранва в дълбочина

 - До 95% по-малко накъсване
 - с Pixel технология

СЕРУМ  
ЗА ВЪРХОВЕ
Ключова съставка: Масло от Марула

 - Запечатва и предпазва косъма  
от “цъфтене”, оставя косата  
гладка и бляскава

 - Осигурява до 95% по-малко накъсване*
 - с Pixel технология

 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА 
МАСКА
Ключова съставка: Масло от Марула

 - Възстановява и подхранва  
увредената коса

 - с Pixel технология

МИГНОВЕНО КЕРАТИНОВО 
МЛЯКО
Ключова съставка: Масло от Марула

 - Подхранва фибрите, кутикулата 
и структурата на косъма за лесно 
разплитане, здрава и бляскава коса

 - До 95% по-малко накъсване
 - с Pixel технология

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 
КАПСУЛИ
Ключова съставка: Масло от Марула

 - Възстановява увредената коса
 - Осигурява до 95% по-малко накъсване*

МАСКА ЗА БОЯДИСАНА 
КОСА
Ключова съставка: Протеини  
от копринена буба

 - Грижа за косата в дълбочина, като 
заключва цвета и го предпазва  
от избледняване

 - За 90% по-дълготраен цвят дори  
след 30 измивания

 - с Pixel технология
300 мл и 1500 мл

300 мл и 1500 мл

75 мл

200 мл

300 мл

30 х 1 мл

200 мл и 1500 мл

*  Коса третирана със Серум за Върхове спрямо  
не третирана увредена коса

*  Коса третирана с Възстановителни капсули спрямо  
не третирана увредена коса

ГРИЖА
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#2
 ГР
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ГРИЖА

АКТИВИРАЩ ЛОСИОН
Ключова съставка: Таурин, Карнитин,  
Tartaric Acid & Пантенол

 - Намалява косопада* след 6 седмици 
постоянна употреба и увеличава гъстотата 
на косата* след 24 седмици постоянна 
употреба

 - Енергизиращата формула на  
Trichotherapy Cosmetics стимулира  
растежа на косата, увеличавайки 
активните корени до нормалните  
80% след 24 седмици нанасяне

ХИДРАТИРАЩ  
ВВ КРЕМ
Ключова съставка:

 - Перфектно възстановява влагата  
в косата и я предпазва от дехидратация

 - с Pixel технология

8 х 7 мл

200 мл

ПРИГЛАЖДАЩА МАСКА
Ключова съставка: Кокосово масло 

 - За дълготраен контрол  
и омекотена коса

 - Приглажда кутикулата за сияен блясък
 - Със защита от нежелано накъдряне
 - с Pixel технология

ХИДРАТИРАЩ СПРЕЙ 
БАЛСАМ
Ключова съставка: Масло от Жожоба

 - Мигновено разплита и перфектно 
възстановява влагата в косата,  
правейки я супер мека и подхранена

 - с Pixel технология

200 мл

300 мл

*Не патологичен косопад
**  Наблюдавано при 75% от участниците в клинично изследване 

(независим немски дерматологичен институт 2007г., с 60 
участници)
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#2
 ГР

И
Ж

А

#colorblaster:  
за топ прически!
Балсамът с пигменти #colorblaster е обогатен  
с Color-Charge Комплекс за супер сияен цвят  
и интензивна грижа.

Изберете между 11 нюанса от пастелни  
до дръзки, за освежаване на цвета  
или неутрализация. Трайност  
до 10 измивания.

#colorblaster услуги
#INSTACOLORIZE 
за интензивно освежаване

#INSTAPASTELIZE 
за бляскави пастели и дръзки нюанси

#INSTANEUTRALIZE 
за премахване на месинговите нюанси

Ползи
 - Ярки цветови резултати
 - Невероятен блясък
 - Улеснява сресването
 - Широк избор от нюанси и услуги
 - Лесно нанасяне на измивната колона и у дома

ГРИЖА
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#3
 С

ТИ
Л

СТИЛ

ТЕРМО ЗАЩИТЕН СПРЕЙ
 - Предпазва и запазва влагата при 

стилизиране до 220°C с маша или 
преса за копринен финиш

 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

КРЕМ ЗА КЪДРИЦИ
 - За перфектни къдрици, контрол  

и хидратирана коса
 - Мека, кремообразна консистенция  

за лесно нанасяне
 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

СПРЕЙ ЗА СЕШОАР
 - За по-бързо изсушаване и обем
 - Приглажда и разплита коса. Осигурява 

лека фиксация и защитава косата от 
топлина

 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

СИЛНА ПЯНА
 - За голям обем и силна фиксация
 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

300 мл 200 мл

200 мл300 мл

ОФОРМЯНЕ
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#3
 С

ТИ
Л

СТИЛ

ОФОРМЯЩ ГЕЛ
 - Водоустойчив , не лепнещ, супер силен гел. Супер  

лесно се обработва преди да изсъхне и придава  
сияен блясък. Лесно се отмива със шампоан

 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

МАТИРАЩА ВАКСА
 - Невероятна крем вакса за екстремно 

матови прически
 - Невероятен контрол и разделяне
 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

МЕК КЛЕЙ
 - За матови и небрежни прически
 - Нова структура за по-леко  

усещане и лесна преработка
 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

ВАКСА
 - Лесна за нанасяне, с лек  

контрол и естествен блясък
 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

ПУДРА ЗА ОБЕМ
 - Силна стилизираща пудра
 - За невероятен обем  

и повдигане в корените
 - Преоформяща се
 - Матов финиш

150 мл

85 мл 85 мл

85 мл 10 гр.

СТРУКТУРА
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#3
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СТИЛ

ЛЕПИЛО
 - За екстремна фиксация и радикални 

прически
 - Фиксира до следващото измиване
 - с Pixel технология

СТРУКТУРИРАЩ СПРЕЙ
 - За перфектната небрежна прическа
 - Не лепне, не утежнява и не оставя следи
 - с Pixel технология

СУХ ШАМПОАН ПЯНА
 - Почиства косата като шампоан
 - Незабавно повдигане в корените  

без следи
 - с Pixel технология

ФИБРОГУМ
 - За средна фиксация и еластичност
 - Придава блясък
 - с Pixel технология

СОЛЕН СПРЕЙ
 - Придава структура
 - Придава фиксация
 - Матов финиш

150 мл

300 мл 300 мл

85 мл

200 мл

СТРУКТУРА
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#3
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ТИ
Л

СТИЛ

ГЕЛ СПРЕЙ
 - Направете и фиксирайте прическата 

с дълготрайната фиксация, която този 
бързо съхнещ спрей ви дава

 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

ПРИГЛАЖДАЩ СЕРУМ
 - За сияен блясък без статично 

електричество
 - Лека формула без нежелано 

накъдряне

ЛАК ЗА ЕЛАСТИЧНОСТ
 - За силна фиксация дори 

във влажно време
 - За невероятно лесно оформяне
 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

СУХ ЛАК
 - Бързо съхнещ супер фин сух 

лак за максимален контрол
 - Създаден за дълготрайна фиксация. 

Лесно се премахва с четка
 - UV-филтър за защита от UV-лъчи
 - с Pixel технология

300 мл 200 мл

500 мл 500 мл

ФИНИШ
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СП
ЕЦ

. С
ЕР

И
И

СПЕЦ. 
СЕРИИ

ОЛИО
Ключова съставка: Уникален маслен еликсир

 - Придава блясък
 - Осигурява лека грижа
 - Златни частици за огледален блясък

ШАМПОАН
Ключова съставка: Растителни масла 

 - Почиства и подхранва косата
 - Реструктурира повърхността на косъма 

за невероятно гладка и бляскава коса
 - Намалява до 80% разделените краища
 - Оставя косата видимо мека, копринена 

и бляскава

ШАМПОАН
Ключова съставка: Micro Keratin комплек 

 - Деликатно почиства и възстановява 
естествената сила на изключително 
увредената коса

 - Без утежняване
 - Възстановява клетъчната структура  

в дълбочина за здрава коса

МАСКА
Ключова съставка: Масло от Шеа  
и растителни масла

 - Реструктурира сухата коса отвътре
 - Приглажда и придава блясък  

на външния слой на косъма
 - Намалява разделените краища до 90%
 - Оставя косата силна и бляскава

МАСКА
Ключова съставка: Micro Keratin комплекс 

 - Прониква дълбоко в увредения  
косъм и го възстановява

 - Възстановява структурата  
на косъма в дълбочина.

 - Запечатва повърхността 
на косъма

75 мл

250 и 1000 мл 300 и 1000 мл200 и 750 мл 200 и 750 мл

Glamourous Oil
Базирана на революционна 
micro-emulsion технология, която позволява висока  
концентрация на масла да бъде прибавена в шампоана  
за сияен блясък и мекота.

Иновативната маска за блясък комбинира грижата  
на маслата с луксозен “златен” блясък.

Kera Restore
Специално разработена за да преобрази  
дори най-увредената коса.

Micro Keratin комплексът навлиза в клетъчната структура  
и премахва уврежданията, като напълно възстановява  
косата без да я утежнява.

Косата е върната към оптималното си състояние - млада,  
силна и здрава!
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Blond Addict
Тази серия с Hair-Bond Технология запазва качеството  
на русата коса. Професионална грижа за ултимативна  
здравина, блясък и руси нюанси.

HAIR-BOND  
ТЕХНОЛОГИЯ

с

ШАМПОАН  
ЗА РОЗОВО РУСО
 - За незабавни розови нюанси

ШАМПОАН  
ЗА СТУДЕНО РУСО
 - Премахва месинговите нюанси
 - За по-ярък цвят
 - Невероятни руси резултати

ШАМПОАН
 - Подсилва и почиства русата  

и изсветлена коса
 - С Hair-Bond Технология

СПРЕЙ БАЛСАМ  
ЗА РУСА КОСА
 - За златни отенъци
 - Сияен блясък и мекота

СПРЕЙ БАЛСАМ  
ЗА СТУДЕНО РУСО
 - Незабавна неутрализация  

на жълти и месингови нюанси
 - Студени акценти и блясък

МАСКА
 - Намалява накъсването
 - Възстановява естественият вид
 - Максимален блясък
 - С Hair-Bond Технология

250 мл

250 мл

250 мл и 1000 мл

150 мл

150 мл

200 мл и 750 мл
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От улиците  
в салона ви
Спечелете от топ тенденциите  
за 2019

Indola работи с модни блогъри и стилисти  
посланици за създаването на сезонната  
Street Style колекция за да ви осигурят всичко  
нужно за създаването на най-новите топ визии

Street Style  
Визии
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Нашите семинари

Поучете се от експертите н как да правите страхотни прически  
и боядисвания и последвайте личните им “Експертни съвети”  
в нашите онлайн семинари.

Цветови правила
Боядисването е в основата на успеха на салона. Да бъдете 
сертифициран колорист от Indola е показателно. 

Русо и още нещо
Русото никога не излиза от мода. С постоянни нови и нови 
тенденции умението да постигате перфектно русо на всеки 
клиент е ключово.

Това е Cut & Colour
Останете вдъхновени с визии, които  
да пресъздадете в салона си още  
на следващия ден.

Стилизиране
Възможността да предоставите разнообразен  
стайлинг на всеки клиент ще ви помогне  
да разширите бизнеса си.

Свободно нанасяне
Балеаж техниката позволява всеки клиент  
да изглежда уникално.

Ние сме Street Style
Открийте Indola Street Style колекцията  
и визии, които да предложите на клиентите  
си през идния сезон.

Попитайте вашият  
търговски представител  

за повече информация и следете 
онлайн за нови предложения.
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Бъдете дигитални  
и вдъхновени 24/7
Открийте най-новите ни визии!

Не пропускайте  
нищо

Обучения
Постоянни дигитални новости около Street Style  
колекцията с всичко нужно, за да пресъздадете  
визия в салона си.

Нашият екип
Нашият талантлив прогресивен екип от стилисти, 
колористи, блогъри и фотографи ви дава  
най-новите визии и стайлинги

 
#indolaselected
Нашият талантлив екип от четирима стилисти вече 
преобрази модата с нашата Пролет/Лято колекция - 
разберете повече за работата им в социалните мрежи.

Последвайте ни в Instagram  
на @indola за ежедневно 
вдъхновение.  

Ние постоянно следим вашите  
#SimplySmarter и споделяме  
най-добрите на стената си!

вижте
на:



4746

Get your new 
Street Style 
look!
In Check #dimensionalbrunette 
Retro Modern #colourblocking

Discover the 
full story here

* After a color service or the purchase 
of a care & style product.FABY NAIL 

LAQUER*

Free

Street  
Style  
Looks

Autumn  
/ Winter  

2019

Get your WOW  
colour now!

Ask
YOUR STYLIST!

Топ рекламни 
материали за салона

1. Привлечете нови клиенти:

ОТВЪН/
ВИТРИНА

ЗА 
ЧАКАЛНЯТА

2: Вдъхновете и информирайте клиентите си:

ЗА МИВКАТА

3: Комерсиални визии, лесни за пресъздаване:

РАБОТНО 
МЯСТО

4: Промотирайте услугите за боядисване:

5. Увеличете продажбите:

РЕЦЕПЦИЯ

Step by Step Cards

Posters

Posters, Banner and Mini Lookbook

Minis Display and Hashtag Display

Colour Service Easel Colour Service Menu
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По-добрите инструменти  
в салона
Indola вече ви предлага асортимент от високо качествени, достъпни,

Също така разработихме 
допълнителни инструменти  
като сребърно фолио, 
ръкавици, помпи и гребени.

Попитайте вашият  
търговски представител  
за допълнителни сървиз 
артикули.

КОЛИЧКА 
С ПЛАТО ЗА БОЯ
Много функционална количка. 

С отделения за до 4 купички 

за боя, метална стойка 

за сешоар и метален кош 

за продукти и проявители.

 - 5 големи чекмеджета

 - Стойка за огледало

 - Размер: 90 x 35 x 37см

ПЕЛЕРИНА ЗА 
ПОДСТРИГВАНЕ
Задължителен продукт за всеки професионален 

фризьор. Лесна за почистване

 - От еко-текстил

 - 100% плетен найлон

 - Боядисана по екологичен процес

 - Водоустойчива

 - С настройка за отвора на врата

 - С джобове

 - Размер: 145Ш x 160В см

Тениска
Черна високо качествена 

тениска От 100% високо 

качествен памук

 - – Размери: S/M, M/L

Хартиена торбичка
Торбичка от рециклирана хартия.

 - 100 г рециклирана бяла хартия

 - Издържа до 5кг

 - Размер: 28 x 31 см

КУТИЯ
Често мястото в салона е ограничено. За да гарантираме ефикасност, стигнахме до това решение.

 - Перфектна кутия за бои

 - Събира до 14 различни нюанса.

СЪД ЗА БОЯ
Стилната форма позволява лесно  

смесване и почистване.

 - С клип за номера на боята

 - Дръжка за две ръце за удобно носене и теглене

 - Противохлъзгаща основа за стабилност на всяка 

повърхност

ЧЕТКА ЗА БОЯДИСВАНЕ
Перфектната четка за ежедневна употреба  

и всички техники на боядисване.

 - Ресни: 23 мм дължина, 

43 мм ширина.

престилка през врата
Високо качествена престилка 

с презрамка за врата.

 - Ултра леки материали, усеща  

се като микрофибър

 - Не се нагъва

 - Устойчива на боя

 - Лесна за почистване

 - Материал: полиестер

ЧЕРНА КЪРПА
Мека и деликатна кърпа 

за ежедневна употреба в салона.

 - Подходяща за пералня

 - Абсорбираща

 - От памук

 - Размер: 50 х 90 см.

 - 370 гр. 5 кърпи в пакет.

 
Подложка за кичури
За бързо и лесно боядисване

 - За свободни техники и дълга коса

 - За повече стабилност при нанасяне 

спрямо фолио

 - Дължина: 28.5см

Комплект  
четка и гъба
Комплект от 3 четки и една гъба за креативни 

техники на боядисване и освежаване на корени.

 - Ресни: 23 мм дължина, 

43 мм ширина.



5150

ТЕХНИЧЕСКИ – NN2 КЪДРИН – DESIGNER

БОЯ – PROFESSION

ДЕМИ ПЕРМАНЕНТНА ПРОЯВИТЕЛИПЕРМАНЕНТНА БОЯ

ПОВДИГАНЕ, ИЗСВЕТЛЯВАНЕ, РУСО СУПРА СЕМИ ПЕРМАНЕНТНА БОЯ #3 СЕРИИ ЗА СТИЛИЗИРАНЕ

#1 СЕРИЯ ЗА ИЗМИВАНЕ #2 СЕРИЯ ЗА ГРИЖА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕРИЯ - COLORBLASTER

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕРИЯ - INNOVA

*освен за PCC (Интензивно покритие и Creator) **за не патологичен косопад
*** Не патологичен косопад

INDOLA 
Асортимент

PROFESSION ПЕРМАНЕНТНА 
КРЕМ БОЯ (PCC)
Невероятни перманентни нюанси за 
перфектни резултати (до 99 нюанса).

XPRESSCOLOR
For express, reliable, affordable,  
permanent colour services 
(up to 14 shades).

РЕФОРМАТОР
Рефоматорът преобразува  
почти всички перманентни  
нюанси в деми перманентни.

КРЕМ ПРОЯВИТЕЛИ 
(2, 4, 6, 9, 12%)
За грижовен и ефективен 
оксидативен процес. 4% (13 Vol)  
да се използва с Реформатор  
за деми перманентни резултати*.

BLONDE EXPERT
Продукти за руса коса за поддръжка и подсилване, като 
значително намаляват увреждането. (до 14 нюанса).

СУПРА RAPID BLOND+
За всички креативни техники 
на изсветляване.

ОЦВЕТЯВАЩА ПЯНА
Оцветява и се грижи за косата  
в една стъпка (до 12 нюанса).

АКТИВИРАЩА
Намалява косопада 
след 6 седмици. 
Увеличава гъстотата 
на косата.**

СРЕБЪРЕН
Неутрализира 
месинговите нюанси 
и възстановява 
структурата на 
косъма.

ПОЧИСТВАНЕ
Почиства в дъл-
бочина и премахва 
нечистотиите. 
Освежава косата 
и скалпа без 
да премахва 
хранителните 
вещества.

ПЪРХОТ
Премахва видимо 
пърхота още след 
първото измиване.

ПРИГЛАЖДАЩА
За дълготраен контрол. 
Интензивен блясък. Защита  
от нежелано накъдряне.

АКТИВИРАЩА
Стимулира растежа на косата  
и увеличава броя на активните 
космени фоликули до нормалното  
им ниво от 80% 24 седмици*  
след нанасяне.

БОЯДИСАНА
До 90% запазване  
на цвета. 100% повече 
блясък. Заключва цвета  
в косата.

ХИДРАТИРАЩА
100% подхранване. 
Регулира влажността  
в косата.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА
100% възстановяване. До 
95% по-малко накъсване. 
Подхранване в дълбочина.

БОЯДИСАНА
До 90% запазване  
на цвета. 100% 
повече блясък. 
Заключва цвета  
в косата.

ХИДРАТИРАЩА
100% подхранване. 
Регулира влажността 
в косата.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА
100% възстановяване.  
До 95% по-малко 
накъсване. Подхранване  
в дълбочина.

NN2
Предпазва кожата от петна  
и раздразнение при боядисване.

КЪДРЕНЕ/ ИЗПРАВЯНЕ
Деликатна серия за равномерни  
къдрици или права коса.

BLOND ADDICT
Професионална грижа за сила,  
блясък и уникални руси ефекти.

GLAMOROUS OIL
Подхранва косата с ценни  
маслени еликсири и приглажда  
косата за огледален блясък.

KERA RESTORE
Трансформира екстремно увредената 
коса мигновено. За еластична, здрава  
и 100% възстановена коса.

ОФОРМЯНЕ
Подготвя косата.

СТРУКТУРА
Оформете както вие желаете.

ФИНИШ
Перфектната  
фиксация и блясък.

#COLORBLASTER
Грижовен балсам с измиване. За освежаване на цвета, от пастел до 
интензивно тониране и неутрализация. До 10 измивания ( до 11 нюанса).

Реформира
ПЕРМАНЕНТНА В ДЕМИ 

ПЕРМАНЕНТНА БОЯ!

HAIR-BOND  
ТЕХНОЛОГИЯ

ПЕТНА И 
РАЗДРАЗНЕНИЯ  

ПО КОЖАТА.

с

Без HAIR-BOND  
ТЕХНОЛОГИЯ

с



ка
к in

do
laОтдаваме се

на дълготрайното партньорство, подкрепено от качествени  
продукти и вдъхновени от блогъри Street Style Колекции.

2. Бъдете винаги първи
Вдъхновени от улицата визии

4. Вдъхновете се
Силно присъствие в социалните мрежи.

1. Най-добрият цвят в този сегмент
Компактен асортимент с невероятно качество и иновации.

3. 24/7 достъпно обучение
Офлайн  и онлайн материали.

5. Подсилете бизнеса си
Сезонни промоции и иновативни рекламни материали за вашия салон.


