
Katalog  
izdelkov
Pametna izbira



Mi razumemo potrebe in izzive neodvisnih  
salonov ter kreativnih frizerjev.

Zato se že več generacij osredotočamo  
na salone, kot je vaš.

Nudimo vam blagovno znamko, ki jo navdihuje ulična moda,  
z visoko zmogljivimi izdelki, jedrnatim asortimanom  

in komercialnimi izgledi uličnega sloga.

In vse po pametni ceni.

Razširite svoj posel z nami.  
INDOLA: pametna izbira.



Vrhunsko Delujoč & 
Jedrnat Asortiman
Izjemna barva, enostavna nega  
& oblikovanje

 - Rešitev na enem mestu za obstojne in  
pol-obstojne barvne storitve

 - Celostna blond ponudba, ki ustreza  
vsem zahtevam salonov

 - Hitro delujoča, permanentna koloracija  
za hitre barvne rešitve

 - Trajnostna, veganska, visoko učinkovita  
ponudba nege in oblikovanja

 - Osnovni asortiman za nego in oblikovanje

Street Style  
Izgledi 24/7
Izstopajte, osvojite komercialne  
trende & storitve

 - Ulična moda iz vsega sveta &  
brezmejne inspiracije

 - Sezonske kolekcije za uporabne  
in nosljive stile

 - Nove priložnosti za komercialne  
storitve z najnovejšimi tehnikami

Ustrezna vsebina, ki odraža  
vsakodnevne potrebe frizerja:

 - Inspirativne, sezonske in enostavne tehnike  
za barvanje ter striženje

 - Konstantno spletno izobraževanje, ki temelji na  
salonu prijaznih tehnikah in vrhunskih nasvetih

 - Virtualni in klasični seminarji za striženje,  
barvanje in oblikovanje: vključno  
z najnovejšimi nasveti & triki

 - Izobraževanja za poslovna, motivacijska  
in digitalna usposabljanja

 - Vedno v pomanjkanju časa? Ne zamudite naših 
kratkih & jedrnatih izobraževalnih video vsebin

Poslovna Podpora:
Pospeševanje prodaje za različne aktivnosti,  
od poslovnih nasvetov do sezonskih  
promocijskih akcij:

 - Privabite nove stranke: z navdihujočimi izgledi & 
storitvami, v svojem salonu in na digitalnih omrežijh

 - Ohranite zvestobo strank: trendovska darila,  
atraktivne promocije, inspirativne storitve

 - Povečajte prodajo: ponudite strankam dodatne  
storitve ali izdelke poleg običajnega povpraševanja 

 - Opremite se s salonskimi pripomočki  
in izdelki, da povečate vrednost vsakega  
segmenta v poslovanju 

Naša Ponudba



Pregled barvne linije

Barva brez konkurence 
po pametni ceni.

Demi-Permanentna

Semi-Permanentna

Permanentna Barva

COLOR TRANSFORMER
Vse v enem

 - Pretvori vse PCC permanentne barve  
v demi-permanentne* z enostavnim  
razmerjem mešanja 1:1

 - Dodaten razvijalec ni potreben
 - Nežna formula za zdrave, sijoče lase
 - Brezhibni rezultati od korena do konic
 - Ni potrebno kupiti ekstra  

demi-permanentne linije

COLOR STYLE PENA
Barvna styling pena

 - Brez izpiranja z lahko oporo
 - Idealna za barvno osvežitev,  

nevtralizacijo ali korekcijo.
 - Ščiti pred toplotnimi poškodbami
 - Do 15 nians
 - Obstojnost do 4 pranj

#COLORBLASTER
Pigmentiran balzam

 - Veganske formule brez silikonov,  
parabenov in mineralnih olj

 - Izjemen sijaj & lažje česanje
 - Enostaven za uporabo kot balzam
 - Do 6 nians
 - Obstojnost do 10 pranj

PCC (PERMANENTNA  
NEGOVALNA BARVA)
Jedrnat in popoln asortiman permanentnih 
odtenkov za vse storitve barvanja

 - Do 103 nians
 - Vključno z odtenki z  

ekstra prekrivanjem
 - Živahen sijaj

BLONDE EXPERT
1 belilo, 25 odtenkov, 2 booster-ja

 - Do 9 stopenj brezhibnega svetlenja
 - PAMETEN asortiman za vse potrebe 

blond las
 - S tehnologijo Hair Bond 

za maksimalno zaščito las

XPRESSCOLOR
Trikrat hitrejše delovanje permanentnih  
odtenkov za hitrejše barvne storitve  
brez ogrožanja kakovosti las

 - Do 18 nians
 - S pokrivanjem sivih las

HAIR-BOND  
TEHNOLOGIJO

s

* razen PCC Intense Coverage, Creator

1:1  
S PCC

Mešanje



PCC RDEČE & MODNE
Do 34 nians

Živahna kolekcija rdečih, vijoličnih,  
bakrenih in intenzivno čokoladnih.

PCC KREATOR
Do 6 odtenkov

Za pametno ustvarjalnost:  
za okrepitev, korekcijo ali izboljšanje/mehčanje  
barvnih rezultatov.

PCC INTENZIVNO  
PREKRIVANJE
Do 19 nians

Specialno ustvarjena linija  
za superiorno prekrivanje las,  
ki so od 70-100% beli.

PCC NARAVNE 
& OSNOVNE
Do 44 nians

Ti odtenki dajejo čudovit razpon naravnih  
tonov za do 100% belo prekrivanje.

PCC – permanentna barva

PCC - Permanentna,  
negovalna, zanesljiva barva!

RAPID BLOND+  
BELILO V PRAHU
450g

 - Visoko delujoče belilo 
brez prašenja za natančne 
in zanesljive blond tone.

 - Formulacija nudi do 8 
stopenj posvetlitve.

 - Na voljo bel in moder prah
 - Primerno za vse kreativne 

tehnike svetlenja.

NN2
250ml

Preprečuje obarvanje kože in jo ščiti.

 - Zmanjšuje iritacije kože
 - Preprosto se meša s katerokoli od naših  

permanentnih barv in razvijalcev

Tehnični Produkti

OBARVANJA KOŽE. 
ZMANJŠUJE  

IRITACIJE KOŽE

Brez

RAZVIJALCI
1000 ml

Visoko kvalitetni razvijalci, hitro mešanje,  
za negovalen in učinkovit proces oksidacije.  
Na voljo 5 različnih jakosti:

 - 2% (7 Vol.) – 1000 ml
 - 4% (13 Vol.) - 1000 ml
 - 6% (20 Vol.) – 1000 ml
 - 9% (30 Vol.) – 1000 ml
 - 12% (40 Vol.) – 1000 ml

 - Dolgo obstojne barvne rezultate
 - Izjemen sijaj
 - Učinek gladkih las za popolno  

barvno kreiranje
 - Do 100% prekrivanje belih las
 - Izboljšano barvno obstojnost

Moč delovanja!
PCC barva & Kremni razvijalec dajeta izjemne rezultate.  
Uporabljena skupaj zagotavljata:
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Postanite 
Blond Ekspert!
Vrhunska zmogljivost na popolnoma varen način.

Celosten asortiman 
vseh blond nians

1. Superiorna moč 
svetlenja
 - Belilo v prahu (450g) z brezhibnim  

svetlenjem do 9 stopenj 

Ultra Cool booster: 
 - Aditiv za dodatno moč nevtralizacije
 - Vedno mešajte z Blonde Expert Belilom
 - Primerno za naravne osnove 7.0 in temnejše

Ultra Lift Booster: 
 - Aditiv za dodatno zmogljivost svetlenja na  

naravnih osnovah (do 6 stopenj posvetlitve)
 - Mešamo samo z BLONDE EXPERT Highlift  

Special Blonde Natural 1000.0
 - Primerno na naravni osnovi 6.0 (temno blond)  

do 5.0 (svetlo rjava)

2. Maksimalna  
zaščita las
S tehnologijo Hair Bond za vse blond storitve na  
popolnoma varen način.

 - Integrirano v celotnem asortimanu*
 - Ščiti strukturo las med postopkom svetlenja  

in izdelave pramenov
 - Dodaten sistem za močne lasne vezi ni potreben

3. Pestra izbira do  
25 odtenkov
 - PAMETEN asortiman za vse potrebe blond las
 - Highlift linija za svetlenje & toniranje v enem koraku  

na različnih osnovah in na različnih stopnjah belih las
 - Paleta pastelnih tonov za predhodno posvetljene  

ali naravne blond lase

* razen boosterjev, ki jih je mogoče enostavno mešati z drugimi izdelki Blonde Expert.

s
HAIR-BOND 

TEHNOLOGIJO

Do
9 STOPENJ 

POSVETLITVE

Blonde Expert - permanentna barva

Odkrijte
več storitvenih možnosti  
z Blonde Expert

Ultra Blonde + Blend - 100.+BLEND  
Do 4 stopnje posvetlitve in perfektno obarvanje belih las

Ultra Blonde - HIGHLIFT 100. 
Do 4 stopnje posvetlitve

PASTEL  
Za toniranje & nevtralizacijo - mešanje s Special Blonde 1000.

Special Blonde - HIGHLIFT 1000.  
Do 5 stopenj posvetlitve



Blonde Expert

ŠAMPON
 - Okrepi in očisti vse blond &  

posvetljene lase
 - S tehnologijo Hair Bond

MASKA
 - Zmanjšuje lomljenje
 - Obnavlja naravno prožnost
 - Maksimalen sijaj
 - S tehnologijo Hair Bond

250 ml & 1000 ml 200 ml & 750 ml

PINKROSÉ ŠAMPON
 - Za takojšen dodatek 

roza pridiha

INSTACOOL ŠAMPON
 - Odpravlja medeninaste tone
 - Poveča svetlost
 - Brezhibni hladni blond rezultati

ICE SHIMMER SPREJ
 - Takojšnja nevtralizacija rumenih in 

medeninastih tonov
 - Hladen poudarek & super sijaj

250 ml

250 ml 150 ml

Nega & Vzdrževanje
 - Za svetle lase, ki potrebujejo moč, mehkobo in sijaj
 - Z integrirano tehnologijo Hair Bond

4. Blond Addict  
dopolnilna linija nege

Prilagoditev
 - Za svetle lase, ki potrebujejo nevtralizacijo ali  

izboljšan barvni učinek

s
HAIR-BOND  

TEHNOLOGIJO
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Xpress Color – permanentna barva

Skrajšajte storitev barvanja  
narastka za polovico!

XPRESSCOLOR
Do 18 nians

Popoln izbor naravnih in modnih odtenkov s prekrivanjem sivih las

Barva deluje 3x hitreje

Osupljivi barvni rezultati s popolnim prekrivanjem 
belih las v polovičnem času!

Čas je denar. Prihranite čas za druge storitve brez 
kompromisov glede rezultatov!

HITREJŠE  

DELOVANJE

3x

Povečajte svoj potencial storitev in razširite barvno ustvarjalnost 
s tehnikami Xpress, ki so vam na dosegu roke:

 - Barvanje narastka
 - Barvanje krajših las
 - Delno barvanje

več tukaj:
Odkrijte

Naravne Nianse

Modne Nianse



Color Transformer – demi-permanentna barva

Revolucionarno. 
Enostavno. 
Manjše zaloge.

Pripravite se za:

našo  
najpametnejšo  
inovacijo

1 Transformer  
za več kot  
80+  

demi-permanentnih 
odtenkov z 

okrepljenim sijajem



 

 

@Indola Official @indola_global@Indola @indola

Color Transformer – demi-permanentna barva

Pretvorite vašo PCC
permanentno barvo v demi-permanentno

 Skenirajte  
kodo!

- Enostavno razmerje mešanja 1: 1
- Dodatni razvijalec ni potreben!

- Skenirajte QR kodo  
na embalaži za dodatne  

informacije in storitvene 
možnosti!

Novi Color Transformer
zakaj ga potrebujete:

ZAGOTAVLJA ZDRAVE,  
SIJOČE BARVNE REZULTATE:

Zahvaljujoč nežnejši barvni storitvi s COLOR TRANSFORMER-jem  

so lasje zdravega videza in sijoči ter hkrati v popolni barvni dovršenosti

PRIHRANI PROSTOR

V salonu vam ni potrebno imeti dodatnega prostora za demi-permanentne koloracije

POVEČA MOŽNOSTI  
VAŠIH STORITEV:

82 permanentnih nians = 82 demi-permanentnih nians  

s COLOR TRANSFORMER-JEM*

(* Color Transformer ni združljiv s PCC Creators in PCC Intense Coverage)

Preverite naša  
socialna omrežja

Hitre izobraževalne vsebine glede uporabe izdelka, 

čudovite prej in potem- kreacije, pametne nasvete  

in še veliko več!

prej prejpotem potem

Odkrijte več tukaj:



Color Style Pena – semi-permanentna barva

Color Style Pena
15 odtenkov za  
neskončne možnosti!

Za hitro & enostavno
barvno osvežitev z  
obstojnostjo do 4 pranj

5 ugodnosti v 1 edinstveni peni Vse od blond do močnejših odtenkov brez obveznosti
Popestrite stilske videze s pastelnim ali drznim, a vedno trendovskim odtenkom!  
Izbirajte med našo paleto 15-ih odtenkov, s katerimi boste blond lase spremenili v  
nežne pastele ali pogumno preizkusili bolj vpadljive barvne opcije. 
Color Style pena zagotavlja čudovito preobrazbo brez dolgoročne obveznosti!

Hitra & enostavna transformacija  
v trenutku in brez obveznosti

Vsestranskost uporabe: osvežitev,  
nevtralizacija, mešanje, pred-pigmentacija,  
ponovna pigmentacija

Vzdrževanje in prilagajanje  
barv doma

Zagotavlja volumen in gostejši občutek las

Ščiti lase pred poškodbami pri sušenju

prej

potem potem potem

Modne

Nevtralizacijske

Osnovne

Pastelne

BAKRENA SVETLO RJAVA 
LEŠNIKRDEČA JAGODNA ROSÉNEŽNO 

MARELIČNA
PUDRASTO 

LILA

ANTRACIT SREBRNABISERNO SIVA SREBRNA 
LAVANDER

BISERNO BEIGE SREDNJE BLOND SREDNJE 
RJAVA

MEDENO 
BLOND TEMNO BLOND

MEDENO 
BLOND RDEČABAKRENA



#colorblaster – semi-permanentna barva

 - Novo, napredno formulo brez silikonov, 
parabenov in mineralnih olj

 - V celoti z veganskimi formulami
 - Delujoče na osnovi mešanice naravnih  

rastlinskih olj (marelično olje, kokosovo  
olje in olje granatnega jabolka)

 - Okolju prijazna embalaža iz 50% recikliranega 
materiala (razen pokrovčka in nalepke)

 - S tem Indola vsako leto prihrani več tonov nove plastike!

 - Z živahnimi odtenki, ki zagotavljajo čudovito  
intenzivne barve, do 10 pranj

 - Izjemen sijaj & enostavno česanje
 - Osupljiva, povečana intenzivnost  

za dva odtenka: Mayfair, Nashville

Vrhunsko
BARVNO  
DELOVANJE

TRAJNOSTNO  
PAKIRANJE

VEGANSKE 
FORMULE  
BREZ SILIKONA

Novi #colorblaster
Naš negovalni barvni balzam za izpiranje  
se ponaša z:

Vse nianse,
ki jih potrebujete

Nova 
  tonirna 
 smer

Nova 
  tonirna 
 smer

Pastelne do intenzivne nianse
 - Za vse vrste svetlo blond las
 - Takoj zagotavlja pastelno do močnejše toniranje

Osvežitev barv
 - Za vse vrste barvanih las
 - Omogoča takojšnjo osvežitev ali izboljšanje barv

Nevtralizacija
 - Za posvetljene in beljene blond lase z medeninastim tonom
 - Takoj pomaga nevtralizirati rumene tone

2 niansi

3 nianse

1 niansa

Willow

Mayfair

Juno

Lark

Sutro Nashville



Nova Indola Nega & Styling

Spoznajte novo Indola  
linijo za nego & styling!
Vaša 360° rešitev za VSAKO potrebo las!

Visoko zmogljiva, PAMETNA in ugodna ponudba. Učinkovitost in embalaža,  
ki izstopata in asortiman, ki zajema vse, kar potrebujete - NOVA Indola nega  
in styling, ki navdušujeta!

 - Dosežite izjemno delovanje nege zahvaljujoč Pixel tehnologiji,  
integrirani v vse negovalne formule:

 - Skoraj naravna perfekcija las & čudovit sijaj
 - Močni lasje
 - Vitalna prožnost

 - Ustvarite KATERIKOLI slog, vse od gladkih,  
ravnih ali do razmršenih videzov, z visoko  
zmogljivo styling linijo ter vašimi kreativnimi  
pripomočki za poživitev vaše ustvarjalnosti

 - Vpadljiv design z močnimi barvami &  
modernimi oblikami

 - Bolj trajnostna embalaža iz do 50%  
reciklirane plastike

prej

potem

Pixel Tehnologija:

 - Sestavljena je iz mikro proteinov, ki nadomeščajo vrzeli  
v naravni keratinski strukturi las za krepitev lasnih vlaken

 - Globoko prodorne formule delujejo tudi na zunanje sloje las,  
da zgladijo in obnovijo kutikulo za odličen lesk in skoraj  
naravno dovršenost las



Nova Indola Nega & Styling

Izjemno  
delovanje nege
Dragocena Pixel tehnologija krepi lasna vlakna in obnavlja kutikulo  

za skoraj naravno dovršenost las in odličen lesk, močno dolžino ter 

vitalno prožnost.

BARVA
COLOR  
ŠAMPON
s Svilnatimi Proteini 
300ML, 1500ML

Zapre barvo v lase, da prepreči bledenje

 - Zagotavlja bogato penjenje
 - Daje svilnato prožnost
 - Za skoraj naravno dovršenost  

perfekcije las in čudovit sijaj
Za do 90% barvno obstojnost 
celo po 30-ih pranjih*

COLOR  
BALZAM
s Svilnatimi Proteini 
300ML, 1500ML

 - Pomaga pri zapiranju barve v lase
 - Razvozla, gladi in ustvari zdravo površino las
 - Lase ščiti pred mehanskimi poškodbami
 - Za skoraj naravno dovršenost perfekcije  

las in čudovit sijaj
Za do 90% barvno obstojnost 
celo po 30-ih pranjih*

COLOR  
SILVER ŠAMPON 
s Hidrolizirano Svilo 
300ML, 1500ML

 - Pomaga nevtralizirati medeninaste tone,  
hkrati pa med čiščenjem popravlja strukturo las

 - Osvetli bele, sive in svetle lase
 - Za skoraj naravno dovršenost perfekcije  

las in čudovit sijaj
Polepša vse blond  
in bele lase

COLOR MASKA 
Z/ ALI BREZ IZPIRANJA 
s Svilnatimi Proteini 
200ML

 - Pomaga pri zapiranju barve v porozne lase
 - Zagotavlja globinsko nego in obnavlja  

notranjo strukturo las
 - Neguje lase od korena do konic
 - Za skoraj naravno dovršenost perfekcije  

las in čudovit sijaj
Za do 90% barvno obstojnost 
celo po 30-ih pranjih*

* kadar se uporablja kot celostni režim nege

OBNOVA
REPAIR  
ŠAMPON
z Marula Oljem 
300ML, 1500ML

 - Prvi korak za ponovno  
okrepitev strukture las

 - Razkošna formula očisti in neguje  
poškodovane in obremenjene lase

 - Lažje razčesavanje mokrih in  
suhih las, brez obtežitve

Ščiti pred lomljenjem las do 95% *

REPAIR  
BALZAM
z Marula Oljem 
300ML, 1500ML

 - Razvozla lase in olajša česanje
 - Popravi in neguje kutikulo ter izboljša sijaj
 - Ščiti pred mehanskimi vplivi
 - Poveča odpornost las na lomljenje
Ščiti pred lomljenjem las do 95% *

REPAIR  
SERUM ZA KONICE
z Marula Oljem 
100ML

 - Zapre razcepljene konice las
 - Za vidno bolj zdrav izgled las
 - Konsistenca brez obtežitve  

zagotavlja naraven sijaj
 - Poveča odpornost las na lomljenje
 - Brez silikonov
Ščiti pred lomljenjem las do 95% *

REPAIR  
KERA RESTORE MASKA
z Marula Oljem 
200ML

 - Globoko prodre skozi oslabljeno osnovo  
las in napolni lasne vezi

 - Zagotavlja globinsko obnovo notranje  
strukture las

 - Zapre lasno površino
Zagotavlja globinsko obnovo

REPAIR 
MASKA
z Marula Oljem 
200ML

 - Razvozla lase in olajša česanje
 - Zapre površino las, medtem ko gladi vihrave 

vrste las
 - Obnovi notranjo in zunanjo strukturo las
 - Pomaga preprečiti nadaljnje poškodbe las
 - Poveča odpornost las na lomljenje
Ščiti pred lomljenjem las do 95% *

REPAIR  
KERATIN POLNILEC
z Marula Oljem 
300ML

 - Globinsko obnovi notranjo strukturo las
 - Zagotavlja moč, elastičnost in prožnost
 - Pomaga preprečiti nadaljnje poškodbe las
 - Poveča odpornost las na lomljenje
Ščiti pred lomljenjem las do 95% *



Nova Indola Nega & Styling

HYDRATE  
ŠAMPON
z Jojoba Oljem 
300ML, 1500ML

 - Očisti ter hkrati izboljša nivo vlage  
zdravih in suhih las

 - Izboljša celosten izgled, prožnost in vitalnost
 - Za skoraj naravno dovršenost perfekcije  

las in čudovit sijaj
Izboljša nivo vlage in poveča prožnost

THERMAL  
PROTECTOR
s Hidroliziranimi Pšeničnimi Proteini 
300ML

 - Pomaga zaščititi pred toplotnimi poškodbami pri 
uporabi likalnika ali kodralnika do 230°C

 - Fina razpršitev omogoča enakomerno nanašanje
 - Za gladek in svilnat zaključek
Ne oslabite las! To je izdelek, ki ga morate 
imeti za kreiranje čudovitega videza s 
toplotnimi pripomočki

STRONG 
PENA
z dopolnilnimi styling polimeri  
300 ML

 - Formula s svojo bogato konsistenco pene 
ustvarja čudovit volumen in prožnost

 - Močna opora sloga, ki ostane točno takšen,  
kot si želite

 - Ohranja obliko, obenem pa kroti  
neubogljive lase

Na bolj fine ali porozne lase nanesite  
Strong peno samo pri korenu, da ustvarite  
izjemno polnost ob narastku

CLEANSING ŠAMPON 
z Izvlečkom Korenine Ginsenga 
300ML, 1500ML

 - Globinsko očisti, odstrani nečistoče  
in kopičenje izdelkov na laseh

 - Osveži lase in lasišče brez odstranjevanja hranil
 - Varno za vsakodnevno uporabo in barvane  

lase, ki razkrivajo naravni sijaj
Popolnoma uravnoteži potrebe  
lasišča in las

ROOT ACTIVATING  
SISTEM - ŠAMPON 
s Tavrinom & Karnitinom  
300ML

 - Prvi korak za zmanjšanje nepatološkega  
izpadanja las

 - Čisti, hkrati pa spodbuja korenine na lasišču
 - Krepi krhke lase
 - Lasnim mešičkom zagotavlja visoko  

energijska hranila
Popolnoma uravnoteži potrebe  
lasišča in las

HYDRATE SPREJ BALZAM 
z Jojoba Oljem 
300ML

 - Takoj razvozla lase in olajša česanje
 - Zgladi sloj kutikule, lasje pa ostanejo  

mehki in nahranjeni
 - Izboljša sijaj in daje brezhibno osnovo za stiliranje
 - Deluje proti vihravosti ter ščiti pred  

mehanskimi poškodbami
Izboljša nivo vlage in poveča prožnost

VOLUME & BLOW-DRY  
SPREJ
s Pantenolom  
200ML

 - Lase ohranja gladke in voljne
 - Pomaga pri hitrejšem sušenju las
 - Za čudovit volumen in sijaj
 - Pomaga pri zaščiti las pred  

poškodbami pri sušenju
V kombinaciji z močno peno se pri  
korenu las poveča učinek volumna

CURL  
KREMA
z naravnim voskom  
200ML

 - Zagotavlja odlično definicijo kodrov ter kontrolo
 - Lasje so po uporabi navlaženi in sijoči
 - Preprosta distribucija zaradi mehke, kremi 

podobne teksture
Nanesite majhno količino na suhe lase za 
delovanje proti neubogljivim lasem

DANDRUFF ŠAMPON
z Oktopiroksom  
300ML

 - Odstrani vidni prhljaj že pri prvem pranju
 - Zmanjša srbenje in draženje lasišča,  

povezano s prhljajem
 - Lahko se uporablja na suhih lasiščih  

in običajnih do mastnih laseh
Popolnoma uravnoteži potrebe  
lasišča in las

ROOT ACTIVATING  
SISTEM - LOSION
s Tavrinom & Karnitinom  
8 X 7ML

 - Drugi korak za zmanjšanje nepatološkega 
izpadanja las

 - Energična formula Trichotherapy Cosmetics 
stimulira korenine las

 - Po 24 tednih uporabe uravnoteži delež aktivnih 
lasnih korenin na skoraj normalno raven 80%

 - Izboljša polnejši videz 
in vitalnost

Popolnoma uravnoteži potrebe 
lasišča in las *

PRIPRAVAHIDRACIJA

LASIŠČE

* kadar se uporablja kot celostni režim nege



Nova Indola Nega & Styling

ZAKLJUČEK

NEGOVALNO  
OLJE

TEKSTURA
SERUM ZA GLADKOST
s Kokosovim Oljem 
200 ML

 - Lahka formula zagotavlja čudovit sijaj
 - Kontrolira vihrave, razmršene in statične lase
 - Za zdrave lase in gladko površino
Nanos na vlažne lase zagotavlja 
enakomernejšo porazdelitev

FLEKSIBILEN LAK
z mikro natančno razpršitvijo 
500 ML

 - Hitro sušljiva formula zagotavlja naraven videz
 - Deluje proti vlagi in lasem omogoča  

enostavno in prožno fiksacijo
 - Zlahka se izčeše
Se izogibate učinku neprožnih las? 
Fleksibilen lak omogoča naravno prožnost

MOČEN LACQUER 
z mikro natančno razpršitvijo 
500 ML

 - Formula za hitro sušenje zagotavlja sijaj in 
močno oporo

 - Za dolgo obstojno obliko
 - Enostavno ga izčešete brez neprijetnih ostankov
Formula z mikro fino razpršitvijo kljub 
močni opori zagotavlja naraven izgled

GEL SPREJ
z močnimi styling agenti 
300ML

 - Formula za hitro sušenje brez aerosola
 - Podpira obliko in definicijo
 - Ustvari dolgo obstojno oporo in fiksacijo
Razpršite po vlažnih laseh in pustite, da 
se posušijo na zraku, da ustvarite nežen, 
moker videz

GLAMOROUS OLJE 
ZA SIJAJ
100ML

 - Luksuzno olje za več namenov
 - Kontrola proti kodrom in lažje česanje
 - Vse vrste las takoj spremeni v mehke,  

gladke in sijoče
Nanesite na suhe lase za dodatno gladkost 
+ proti kodranju

SUHI ŠAMPON V PENI
z izvlečki zelišč 
300ML

 - Osvežen videz brez šamponiranja
 - Takojšnja absorpcija maščobe
 - Lahka penasta formula doda volumen in polnost
 - Podaljša obstojnost pričeske
 - Lasje ostanejo navlaženi brez neprijetnih 

ostankov
Po nanosu možno preoblikovanje

TEKSTURNI SPREJ
z minerali  
300 ML

 - Obogati teksturo las in volumen
 - Daje prijeten, nelepljiv občutek las,  

ki omogoča preoblikovanje
 - Lahka formula omogoča naravno  

prožnost in enostavno česanje
Želite ohraniti odličen učinek teksture? 
Flexible lak vam bo pri tem pomagal!

GLUE
s styling agenti in voskom iz Jagodičevja 
150 ML

 - Zagotavlja takojšno ekstremno opro do  
naslednjega šamponiranja

 - Daje naraven sijaj in najmočnejši oprijem  
od vseh Indola izdelkov

 - Enostaven za uporabo ter za izpiranje
Nanos na vlažne lase zagotavlja večjo 
zmožnost oblikovanja las

VOLUMEN PUDER
s spojino kremenice 
10 g

 - Zagotavlja izjemen volumen, teksturo  
in dvig las pri korenu

 - Daje posebno oporo pri spenjanju pričesk
 - Lase je mogoče preoblikovati,  

ekstremno mat učinek
Si ne predstavljate več vsakodnevnega 
stiliranja brez volumen pudra? Občasno 
uporabite naš čistilni šampon

FIBREMOLD 
z naravnim rastlinskim voskom 
85 ML

 - Elastična konsistenca z vlakni ustvarja  
prožno teksturo

 - Zagotavlja srednjo kontrolo in čudovit sijaj
 - Lase pusti prožne, brez grobega občutka
Odlična rešitev tudi za poudarjanje  
valovitih in skodranih las

ROUGH UP 
z naravnimi voski  
85 ML

 - Podpira odlično kontrolo,  
definicijo in mat zaključke

 - Lase pusti prožne
 - Enostaven nanos in izpiranje
Mešajte s Fibremold produktom,  
da zmanjšate mat učinek

SLANI SPREJ
s Soljo  
200ML

 - Ustvari morske teksture in zaznavno oporo
 - Zagotavlja mat finiš
 - Doda volumen in polnost
Ne želite valovitih las? Nanesite na krajše lase  
pred sušenjem s sušilcem - za polnejši občutek las



ACT NOW! - trajnostna, veganska, visoko učinkovita linija nege & stylinga

ACT NOW!
Delovanje s poslanstvom
Za prijetno in hranljivo nego & obstojne  
stile z otipljivo mehkobo

Napredne formule
 - Veganske
 - Free-from konsistence
 - Z naravnimi sestavinami

Embalaža narejena iz do 97% reciklirane  
plastike, katero je mogoče nato v celoti  
reciklirati

Sodelovanje s Plastic Bank za boj proti 
onesnaževanju s plastiko

QR kode 
omogočajo neposreden dostop  
do sestavin, podrobnosti o embalaži  
in nasvetov za recikliranje.



ACT NOW! - trajnostna, veganska, visoko učinkovita linija nege & stylinga

14 VEGANSKIH PRODUKTOV,
z izjemnimi prednostmi, ki 
ustrezajo vsem potrebam las!
Brez sulfatnih površinsko aktivnih snovi, silikonov, 
parabenov, mineralnih olj in umetnih barvil*

Dva nova šampona za vsak tip las, 
za nov nivo trajnosti

Ne vsebuje sulfatnih površinsko aktivnih snovi,  
silikonov, parabenov in umetnih barvil

UMIVANJE

* Za dodatne podrobnosti glejte posamezne specifikacije izdelka.

PURIFY ŠAMPON
300ml

 - Odstrani nečistoče zaradi onesnaženja in prahu
 - Očisti lase in lasišče pred silikoni, ostanki stylinga, kloridi in kovinami
 - Zagotavlja sijaj in negovan občutek las
 - Formulirano z izvlečkom semen Moringa Oleifera

COLOR ŠAMPON
300ml, 1000ml

 - Prijetno očisti lase
 - Zagotavlja čudovit sijaj in lažje česanje las
 - Zaklene barvne pigmente znotraj lasnih vlaken
 - Formulirano z izvlečkom Chia semen

MOISTURE ŠAMPON
300ml, 1000ml

 - Očisti in daje vlažen občutek las
 - Lase naredi voljne in gladke, brez obtežitve
 - Formulirano z izvlečkom listov  

aloe vere

REPAIR ŠAMPON
300ml, 1000ml

 - Prijetno očisti in hkrati nahrani lase
 - Krepi strukturo las
 - Izboljša sijaj in bolj gladek občutek las
 - Formulirano z mandljevim oljem

SOLID ŠAMPON
60g

 - Očisti lase in lasišče, hkrati pa zmanjša dnevno porabo plastike
 - Barvi prijazna pH vrednost povečuje življenjsko dobo koloracij
 - Zagotavlja naravni sijaj in izboljšuje česanje
 - Velikost in oblika omogočata enostaven nanos
 - Škatla iz 100% recikliranega materiala FSC.
 - Formulirano s karitejevim maslom QR kode

na vseh izdelkih za neposreden dostop do sestavin, embalaže in še več.



ACT NOW! - trajnostna, veganska, visoko učinkovita linija nege & stylinga

Ne vsebuje sulfatnih površinsko aktivnih snovi,  
silikonov, parabenov in umetnih barvil

NEGA

STIL

COLOR BALZAM
300ml, 1000ml

 - Obnavlja strukturo las
 - Zagotavlja čudovit sijaj  

in lažje česanje
 - Zaklene barvne pigmente  

znotraj lasnih vlaken
 - Formulirano z izvlečkom  

Chia semen

REPAIR MASKA
200ml, 650ml

 - Zapre kutikulo in  
obnovi strukturo las

 - Obnavlja gladkost in vitalnost
 - Formulirano z avokadovim  

oljem

TEKSTURNI SPREJ
300ml

 - Brez silikonov
 - Poveča teksturiran volumen
 - Suha formula daje lasem  

prožnost in subtilno oporo
 - Formulirano s celulozo

VOLUMEN PUDER
10g

 - Brez silikonov in umetnih barvil
 - Zelo fin puder za prijeten  

občutek na laseh & polnost
 - Omogoča odlično preoblikovanje, polnejši  

občutek las, dvig pri korenu in oporo
 - Formulirano z naravnim škrobom

COLOR BALZAM
200ml

 - Zagotavlja lažje česanje in hkrati vlaži lase
 - Lase naredi obvladljive, gladke in sijoče
 - Formulirano z izvlečkom listov  

aloe vere

TEKSTURA

PRIPRAVA ZAKLJUČEK

MAT VOSEK
85ml

 - Brez umetnih voskov in barvil,  
silikonov in parafinskih olj

 - Ustvari močno kontrolo, ki dopušča  
preoblikovanje las

 - Doda pol-matiran sijaj
 - Zelo suh, nemasten videz & občutek
 - Formulirano z mineralnimi  

sestavinami zemlje

SETTING SPREJ
200ml

 - Brez PVP/VA in silikonov 
 - Zaščita pri sušenju
 - Za lažje česanje in obvladljivost las
 - Doda subtilno kontrolo in sijaj
 - Formulirano s kokosovim oljem

VOSEK ZA SIJAJ
85ml

 - Brez umetnih voskov in barvil,  
silikonov in parafinskih olj

 - Srednja kontrola za oblike,  
ki dopuščajo preoblikovanje

 - Doda zdrav sijaj in definicijo
 - Formulirano z glicerinom

LAK
300ml

 - Brez silikonov
 - Izredno fina porazdelitev za suho +  

dolgo obstojno fiksacijo
 - Srednja kontrola, otipljiva opora
 - Zlahka se izčeše



Street Style Kolekcija & Izgledi

Naše kolekcije: vir navdiha za 
spodbujanje prodaje

Vaša konkurenčna  
prednost

Ulični slog je v trendu po vsem svetu, ki ga je naša kreativna ekipa 

prenesla v komercialne storitve z vsemi barvnimi tehnikami,  

ki navdušujejo in nepogrešljivimi izdelki za vaš salon.

Naj vaš salon postane glavna modna destinacija!

Pomladni izgledi
 - vpogled januarja

Poletni izgledi
 - vpogled aprila

Zimski izgledi
 - vpogled septembra

Izstopajte
Bodite prvi z najnovejšimi trendi in barvnimi tehnikami - in prehitite ostale.

Povečajte obseg ponovnih  
obiskov strank v salonu
Stranke pogosteje inspirirajte z modnimi izgledi in storitvenimi možnostmi

Okrepite njihovo potrošnjo
Z ekskluzivnimi, salonskimi trend storitvami ter izdelki  
za nego in oblikovanje las doma.

Ostanite v trendu
Pozicionirajte se kot ekspert za modne trende in personalizirajte  
naše modne kolekcije!

Izobražujte se
Tako boste vedno obvladali najnovejše tehnike  
za barvanje & stiliranje.



Paddy McDougall  
@paddymcdougall 

Andy Smith  
@andysmith_stylist

ed(you)cation

Izobraževanje za VAS.  
ed(you)cation v znanju je moč

Naša globalna ambasadorja - 
dva talenta, ena odlična ekipa!

Zajema vsa področja:

1. Seminarji v živo
Za različne učne potrebe smo ustvarili modularni sistem  
ed[you]cation
1) Osnovni
2) Kreativni

2. Socialni mediji
Digitalno izobraževanje
Popolna izobraževalna IGTV platforma in treningi  
v živo za celovit izobraževalni koncept

3. Pametno učenje 24/7
Obiščite našo spletno stran in se učite preko 
ed(you)cation novic s salonom prijaznimi tehnikami, 
podrobnimi prikazi in nasveti strokovnjakov.

Sledite
jima na Instagramu,  
da spoznate Indola 
zgodbe.

 - Večkrat nagrajeni frizer
 - Salonski in session stilist
 - S sedežem v Glasgowu, Škotska

 - Večkrat nagrajeni frizer
 - Več kot 20 let izkušenj
 - Kreativni direktor salona in session umetnik
 - S sedežem v Londonu, Anglija



Poslovna podpora

Pametna kolekcija salonskih 
pripomočkov!

Naše FRAMAR  
sodelovanje se nadaljuje!

Čopič za barvanje

Popoln čopič za vse salonske tehnike barvanja.
Ščetine: 23 mm dolge, 43 mm široke.

Salonski voziček

Večnamenski salonski voziček. Snemljiv pladenj za do  
4 posodice za barvanje. Velika 5 predalna kapaciteta za  
shranjevanje. Kovinsko držalo za sušilnike. Vključuje držalo  
za ogledalo. Kovinska košara za izdelke ali razvijalce.
Velikost: 90 x 34 x 28 cm

Pameten predal

Prostor v salonih je pogosto omejen. Zato smo ustvarili 
pametno rešitev za shranjevanje, ki prihrani prostor.  
V njem lahko shranite do 14 različnih odtenkov:  
3x14 na zalogi, 14 tub v uporabi (skupaj 56 tub).
Velikost: 14 x 42 x 13 cm

Pumpa (za 1500 ml pakiranje)

Zasnovana, da se prilega 1.5-litrskemu šamponu in  
balzamu. Za enostavno uporabo izdelkov pri umivalniku.
1 iztisk = 3,5 ml 
Samo za negovalne izdelke

Papirnata vrečka

Visoko kvalitetne papirnate vrečke, ki dopolnjujejo  
obisk salona vaše stranke.
Barva: bela

Trajnostna posodica za barvanje

Elegantna oblika narejena iz trajnostnih materialov  
omogoča lažje mešanje, zlaganje in čiščenje.  
Z nedrsečo podlago za stabilnost na vseh površinah.

Predpasnik za barvanje

Visoko kakovosten črn predpasnik s trakom  
ob vratu. Izjemno lahek material kot mikro-fibra,  
se ne guba in je enostaven za čiščenje.
Ena velikost 70w x 80l cm.
Hladno pranje v stroju (30 °C)

Ogrinjalo za striženje in barvanje

Klasično ogrinjalo za popolno zaščito. S preprostim  
zapiranjem. Izjemno lahek antistatičen material, zračen,  
proti gubam. Odporen na barve, belila in losjone za  
trajno ondulacijo.
Enostavno se očisti.
Ena velikost 145w x 160l cm.
Hladno pranje v stroju (30°C)

Majica S/M, M/L

Udobna in trendovska črna majica z belim tiskom 
#SimplySmarter.
Univerzalna
Velikost: S/M, M/L

NovoBig Daddy čopič
Za hitro opravljeno barvanje!

Izjemno širok čopič za vse barve in hitro opravljene koloracije.

Power Painter čopič
Občutite moč!

Ta čopič bo spremenil vaš način prostoročnega barvanja.

Smart Pop-Up folije
Nezdrsna folija, nepogrešljiva za vsak salon!

Čudovita rose zlata folija, ki je pripravljena za uporabo,  
ko jo potrebujete.



@Indola Official @indola_global@Indola @indola

Digitalne novice

Digitalni navdih & ustvarjanje 
vsebin za našo skupnost

Naša socialna omrežja -  
Praznovanje naše skupnosti

Vsako dejavnost spremljamo s celostnim digitalnim paketom.  

Od kreativnega navdiha za lase, trendovskega videza do 

podrobnih informacij o naših inovativnih izdelkih.

Vse, kar potrebujete za obveščanje, je tukaj!

Naša socialna omrežja nudijo vse, kar zanima  

profesionalnega iskalca lepote - najnovejše trende,  

izobraževanje, produktne inovacije in storitve.

Odkrijte naše pametne barvne formule, ki jih deli  

Indola digitalna skupnost ter praktične nasvete in trike.

Označite nas z @indola za priložnost, da vas izpostavimo.

S ponosom sporočamo,  

da smo na našem mednarodnem  

Instagram profilu dosegli več kot  

50.000 sledilcev #simplysmarter!

Poskrbite, da    nam sledite!

#indolaselected
#indolaselected je ekipa mladih, nadarjenih frizerjev,  
ki na naših socialnih omrežjih redno predstavljajo  
najnovejše barvne tehnike.



Poslovna podpora

Povečajte svoje poslovanje &  
dajte vašemu salonu novo moč!

Pridobite nove stranke
Vrhunski izložbeni materiali,  
ki privabljajo stranke.

Izstopajte
Zahvaljujoč navdihujočim  
Street Style Collection  
vizualom in materialom.

Sprostite vašo kreativnost
Z najnovejšimi salonskimi  
pripomočki, v partnerstvu  
s podjetjem FRAMAR,  
za okrepitev tehničnih veščin.

Nagradite vaše stranke!
Z modernimi, trajnostnimi  
darili ob nakupu.

Testni izdelki
Strankam omogočite  
testiranje najbolj prodajanih  
izdelkov skozi celo leto,  
da jih vzpodbudite k nakupu.

Okrepite  
nadaljno prodajo
Z vabljivo dekoriranim in  
urejenim razstavnim stojalom.

Trajnost
Ideje, virtualni nasveti in  
vodnik, da bo vaš salon  
postal bolj trajnosten.
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BARVA – PROFESSION #1 UMIVANJE & #2 NEGA

DEMI-PERMANENTNA RAZVIJALCI NN2PERMANENTNA BARVA BARVANI LASJE NORMALNI-SUHI

POSVETLITEV, PRAMENA  
IN BLOND KOLORACIJE BELILO SEMI-PERMANENTNE BARVE POROZNI LASJE

ACT NOW! LINIJA

LASIŠČEUMIVANJE GLOBINSKO ČIŠČENJE 

NEGA STILIRANJE #3 STYLING OLJE BLOND ADDICT LINIJA

PERMANENTNA  
NEGOVALNA BARVA (PCC)
Izjemni permanentni rezultati barv  
za brezhibno pokritost & živahnost  
(do 103 odtenkov).

 
XPRESSCOLOR
Za hitre, zanesljive, cenovno 
ugodne, trajne barvne storitve  
(do 18 odtenkov).

COLOR  
TRANSFORMER
Tehnologija transformerja skoraj  
vse permanentne barve pretvori  
v demi-permanentne.

KREMNI RAZVIJALCI 
(2%, 4%, 6%, 9%, 12%)
Za negovalen in učinkovit  
oksidacijski postopek.

 
NN2
Zmanjša obarvanje  
kože in nelagodje  
pri draženju kože.

COLOR  
ŠAMPON
Očisti lase in zapre barvo  
znotraj lasnih vlaken,  
da prepreči bledenje.  
Skoraj naravna perfekcija in  
čudovit sijaj. Do 90% barvna  
obstojnost celo po 30ih pranjih.

CLEANSING ŠAMPON
Globinsko očisti, odstrani nečistoče  
in kopičenje izdelkov. Osveži lase in  
lasišče brez da odstrani hranilne snovi.

REPAIR  
ŠAMPON
Krepi strukturo las, čisti  
in neguje poškodovane  
in obremenjene lase.  
Ščiti pred lomljenjem  
las do 95% *.

DANDRUFF ŠAMPON
Odstrani vidni prhljaj že pri prvem pranju.  
Zmanjša srbenje in draženje lasišča,  
povezano s prhljajem.

ROOT ACTIVATING ŠAMPON
Prvi korak za zmanjšanje  
nepatološkega izpadanja las.  
Lasnim mešičkom zagotavlja  
visoko energijska hranila.

ROOT ACTIVATING  
SISTEM LOSION
Drugi korak za zmanjšanje nepatološkega  
izpadanja las. Po 24 tednih uporabe  
uravnoteži delež aktivnih lasnih korenin  
na skoraj normalno raven 80%.

SILVER  
ŠAMPON
Nevtralizira medeninaste  
tone in hkrati obnavlja  
lasno strukturo.

REPAIR  
BALZAM
Obnovi in izboljša  
kutikulo ter okrepi sijaj.  
Ščiti pred lomljenjem  
las do 95% *.

COLOR  
BALZAM
Razvozla lase in  
gladi površino. Za do  
90% barvno obstojnost  
celo po 30ih pranjih.

REPAIR 
MASKA
Zapre lasno površino  
in gladi neukrotljive  
lase. Obnovi notranjo in  
zunanjo strukturo. Ščiti 
pred lomljenjem las do 95%*.

MASKA Z/ -ALI  
BREZ IZPIRANJA
Zagotavlja globinsko nego 
in obnavlja notranjo lasno  
strukturo za do 90% barvno 
obstojnost celo po 30ih pranjih.

REPAIR  
SERUM ZA KONICE
Zapre razcepljene konice 
za vidno bolj zdrav izgled  
las. Ščiti pred lomljenjem  
las do 95%*.

HYDRATE  
ŠAMPON
Očisti in hkrati  
izboljša nivo vlage  
zdravih in suhih las.  
Izboljša prožnost in  
vitalnost.

REPAIR  
KERATIN POLNILEC
Zagotavlja moč,  
elastičnost in prožnost.  
Ščiti pred lomljenjem  
las do 95% *.

HYDRATE SPREJ 
BALZAM
Zgladi plast kutikule,  
lasje ostanejo mehki  
in nahranjeni. Izboljša  
nivo vlage in okrepi  
prožnost ter sijaj.

REPAIR KERA  
RESTORE MASKA
Globinsko prodre  
skozi oslabljeno  
osnovo in napolni  
vezi v laseh.  
Zapre lasno površino.

BLONDE EXPERT
Kompleten asortiman za vse potrebe blond  
koloracij ter hkratno zmanjšanje poškodb na laseh  
(1 belilo, 2 boosterja, 25 odtenkov).

RAPID BLOND+
Za vse kreativne tehnike  
posvetlitve.

COLOR STYLE PENA
Pigmentirana styling pena. 
Do 15 nians.

#COLORBLASTER
Pigmentirani balzami za izpiranje. 
Do 6 nians.

BARVA
Zapre barvne pigmente znotraj  
lasnih vlaken. Za čudovit sijaj &  
lažje česanje.

HIDRACIJA
Omogoča navlažen občutek las.  
Obvladljivi in voljni lasje. 
Brez obtežitve.

OBNOVA
Neguje in krepi strukturo las.  
Zagotavlja sijaj in bolj gladek  
občutek las.

PURIFY ŠAMPON
Odstrani nečistoče od onesnaženja  
in prahu. Očisti lase in lasišče  
od silikonov, ostankov stylinga,  
kloridov in kovin.

SOLID ŠAMPON
Barvi prijazna vrednost pH  
povečuje življenjsko dobo  
koloracij. Zagotavlja naraven  
sijaj in izboljšuje česanje.

BARVA
Zapre barvne pigmente  
znotraj lasnih vlaken.  
Za čudovit sijaj & lažje  
česanje.

HIDRACIJA
Lase navlaži in  
omogoča lažje česanje.  
Po uporabi so lasje  
obvladljivi, gladki & 
sijoči.

OBNOVA
Zapre kutikulo in obnovi  
strukturo las. Obnavlja  
gladkost & vitalnost.

PRIPRAVA
Zaščita pri sušenju. Lažje  
česanje in obvladljivost las.  
Doda kontrolo in sijaj.

TEKSTURA
Za oblike, katere se lahko 
preoblikuje & prijeten občutek na 
laseh, prožnost & subtilno oporo.

ZAKLJUČEK
Izredno fina porazdelitev za 
suho in dolgo obstojno fiksacijo. 
Srednja, otipljiva opora.

PRIPRAVA
Pripravite lase in postavite  
najboljši temelje za 
oblikovanje.

ZAKLJUČEK
Izpopolnite svoj  
videz s čudovitimi  
zaključki in različnimi  
nivoji opore.

GLAMOROUS GLOSS OLJE
Izboljšajte svojo rutino nege &  
oblikovanja z glamuroznim  
oljem za gladkost in zaščito  
pred kodranjem.

TEKSTURA
Oblikujte svoj slog  
z vznemirljivimi teksturami.

BLOND ADDICT
Profesionalna nega za popolno  
moč, sijaj in prilagodljive  
blond učinke.

ACT NOW!
KER VAM NI  

VSEENO.

OBARVANJA KOŽE. 
ZMANJŠUJE  

IRITACIJE KOŽE

Brez1:1
S PERMANENTNO  

NIANSO

Novo

HAIR-BOND  
TEHNOLOGIJO

s

Novo

VEČNAMENSKA  
UPORABA

* Če se uporablja kot celostni režim nege.




