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en partner som kan möta 
dina specifika behov som 
fristående salong

och uppfylla 
dem?

Letar du 
efter
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Indola. #SimplySmarter.

Har du behov av att utbilda din  
personal, men får ofta istället  
kompromissa på grund av tidsbrist  
eller bekvämlighet?

Känner du att de flesta kampanjer ger dig 
mer lagervaror istället för att verkligen  

utveckla din affärsverksamhet?

Känner du att de flesta trendkollektioner 
antingen är för vågade eller inaktuella 
för dina kunder?

Är du
prismedveten

och samtidigt medveten 
om att kvalitet är nyckeln 

till framgång?Vi är den enda samarbetspartnern som  
verkligen förstår den fristående salongens  

behov och ambitioner. Vi kombinerar nästan 
100 års kunskap och kvalitet med ett helt nytt 
sätt att se på partnerskap. Utformad för att 
möta din fristående salongs specifika behov.

Gör ditt  
smarta val: INDOLA
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Vad vinner du på det

Vad vinner du på det

Vad vinner du på det

Vad vinner du på det

SMARTARE UTBILDNING
•   Digitalt utbildningssystem 

tillgängligt 24/7

SMARTARE STIL
•  Kommersiella blogginspirerade trender, för street-style 

stilar som du enkelt återskapar i din salong

SMARTARE STÖD
•  Tjäna pengar på kampanjer hela året 
•  Skräddarsytt säljmaterial

SMARTARE PRODUKTER
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Högre snittköp genom:
•  Tillgång till säljmaterial  

utformat för din salong
•  Ökat värde genom innovativ  

NFC teknologi på säljmaterial

Ökar personalens produktivitet genom:  
•  Omedelbar tillgång till träning och  

utbildning på expertnivå

Få mer kunder genom:
•  Att erbjuda 100% kommersiella,  

användbara stilar i salongen
Öka din personaleffektivitet genom:
•  Tekniker som är enkla att lära sig 

och applicera

Öka kundens lojalitet genom:
•  Hög produktpålitlighet
•  Maximala servicemöjligheter
Säkerställ en ökad vinst genom:
•  Mer effektiv lagerhållning  
•  Märkbar prisfördel

•  Bäst produktkvalitet i sin klass, bäst i test jämfört 
med större konkurrenter* med en prisfördel med  
upp till 20%**

•  Omvälvande Color Transformer omvandlar varje  
p ermanent nyans till en semipermanent***

INDOLA erbjuder dig 
smartare lösningar.
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*endast interna tester 
** vs L’Oréal & Wella 
*** utom PCC Intense Coverage, Creator, Blonde Expert

Maximera dina blonderingsmöjligheter med hair bond teknologi  
som märkbart minskar hårskador - och ger dig mer kreativ frihet 
 än någonsin.

Ny Indola 
Färg

SMARTARE Produkter

Lönsamhet - målinriktat säljmaterial för hela året 
för att locka nya kunder och maximera intäkterna.

Utbildning - toppmodern färgutbildning 
online & offline

Inspiration - 5 nya kreativa färgtekniker för den 
kompletta street style looken dina kunder  
vill ha, året ut.

Frihet – den revolutionerande Color Transformer 
omvandlar varje permanent nyans till en semi-
permanent.*** Minimera din lagerinvestering 
och njut av mer kreativa möjligheter.

Pålitlig - Color Pixel Technology  
med upp till 100% TÄCKNING och 
BLÄNDANDE LYSTER.

Med HAIR-BOND teknologi

För oändliga  
färgmöjligheter

Nya  
Blonde Expert

Nya Color 
Transformer
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Innovativ omvandlingsteknologi som förvandlar 
permanenta nyanser till semipermanenta.

• Samma formula som tidigare
• Samma numreringssystem
• Enkelt att  blanda för permanent färg
• Samma glansfulla färgresultat 

Bäst produktkvalitet i sin klass, bäst i test jämfört 
med större konkurrenter* med en prisfördel  
med upp till 20%**.

PCC- Creative  
på ett enkelt sätt

PCC är fortfarande  
superenkel att använda 
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youtube.com/indola facebook.com/indola @Indola
1 klippteknik.  
1 kreativ färgteknik.  
2 variationer på styling.

Rough Side

Glossed Violets

The Street  
Style Collection

Radical Bowl

Raw Brown

Sunkissed Balayage

Fiery Coppers

Platinum Blonds

Smarta tekniker för varje trend:

Det är dags att följa oss

SMARTARE Stilar

Vårt nya internationella frisörteam 
har arbetat med att anpassa street 
style stilar till din salong.

Vårt samarbete med ledande 
modebloggare fortsätter när de 
upptäcker nya trender ute på gatorna 
som kommer fungera i din salong.

Användbara  
på din salong

Den första helt  

användbara street-style  

kollektionen som kommer att 

inspirera och driva din  

affärsverksamhet hela året.

Heta trender direkt  
från gatorna



#SimplySmarterindola.com

Step in and get your 
street-style look!
Glossed Violets

190003-2_IND_2017_WindowDoorsticker_GB-Master.indd   1 13.01.17   11:21
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#SimplySmarter

indola.com

Glossed Violets

Raw Brown

Men - Rough Side

Men - Radical Bowl

HAIR LOOK Graphic new bob with high shine violets.
HAIR CARE TIP Color Shampoo and Color Treatment

HAIR STYLING TIP Smoothening Serum and Shine Spray
FASHION TIP Athletic shapes in silky materials 

with pops of ‘80s neon.MAKE-UP TIP Glossy fi nishes and shimmery cheeks 
channel the active mood.

HAIR LOOK Square crop outline with tousled textured lengths. 

HAIR STYLING TIP Powder and Flex Hairspray

HAIR LOOK Gender-neutral fl exible crop with glowing browns.

HAIR CARE TIP Hydrate Shampoo and Hydrate Spray Conditioner

HAIR STYLING TIP Blow Dry Spray and Flexible Lacquer
FASHION TIP Confi dent minimalism: no details, no adornment.

MAKE-UP TIP Keep make-up clear, fresh and natural. 

HAIR CARE TIP Cleansing ShampooHAIR STYLING TIP 
Blow Dry Spray and Wax Cream

190003-2_IND_2017_Notepad_A6_GB-Master.indd   2

01.02.17   10:59

Fiery Coppers

Sunkissed Balayage

#SimplySmarter
indola.com

Platinum Blonds

HAIR LOOK 

Stunning long straight, cool metallic blonde.

HAIR CARE TIP 

Silver Shampoo and Keratin Straight Treatment

HAIR STYLING TIP 

Thermal Protector and Glamorous Oil Gloss

FASHION TIP 

Inky velvets with silver jewellery for dramatic glamour.

MAKE-UP TIP 

Go for rosy metallic shades 

for modern sensuality.

HAIR LOOK 

Romantic soft curls in blended fi ery coppers.

HAIR CARE TIP 

Repair Shampoo and Repair Instant Keratin-Filler

HAIR STYLING TIP 

Thermal Protector and Curl Cream

FASHION TIP 

Simple shapes in pure white luxe fabrics 

with everyday fl ats

MAKE-UP TIP 

Classic red lips give the crucial feminine fi nish.

HAIR LOOK 

Soft undone shape with a sun-kissed balayage.

HAIR CARE TIP 

Divine Blond Shampoo and 

Divine Blond Treatment

HAIR STYLING TIP 

Salt Spray
FASHION TIP 

Sheer summer layers with chunky boots 

and delicate chains.

MAKE-UP TIP 

Keep it natural with a hint of mascara and a nude lip.

190003-2_IND_2017_Notepad_A6_GB-Master.indd   1

01.02.17   10:57

• EC Noteringsblock
•  Skräddarsytt säljmaterial 

online

•  Färgkarta med integrerad  
färgcirkel till den nya färgen

•  Steg-för-Steg instruktioner  
till kollektionen

tryck här för omedelbar 
inspiration på din 
smartphone

•  Färgprover med 
integrerad NFC teknologi

• Fönster/ Dörr Sticker
• Posters & Banners
• Lookbook för kollektionen

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING

FÖRENKLA KUNDKONSULTATIONEN

LYFT DINA FÄRGTJÄNSTERFÅ NYA KUNDER

Säljmaterial m ed integrerad
SMARTARE Support

digital support
Tjäna pengar med ett säljmaterial som ökar värdet på varje besök.

NFC
 Teknologi



indola.com
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Lookbook

indola.com

Smart Street Style 
Collection — 2017 

#SimplySmarter

189208_IND_Lookbook_2017_EU_Bildmaster.indd   1 13.01.17   12:42

#SimplySmarter

Smart Street Style 
Collection — 2017 

indola.com

Step by Step

189208_IND_Streetstyle_2017_SbS_EU_Bildmaster_New.indd   1 01.02.17   16:26

Följ oss och håll dig inspirerad...

• Vi vill inspirera dig med riktig Streetstyle inspiration

•  Vi talar om riktiga, trendiga och lättskötta stilar  
för att möta din salongs behov

•  Kreativitet på ett enkelt sätt: Instruktionsvideo med innehåll  
du kan titta på och lära dig när du vill, hur du vill

ED(YOU)CATIONALINSPIRERANDE

Anslut till Indolas värld av kreativa och enkla instruktioner

Varför? Därför att vårt mål är att sätta DIG i centrum i allt vi gör, och 
leverera ed(you)cation på dina villkor. Så om du tycker om live seminarier 
eller on-line utbildning vid en tidpunkt som passar dig, erbjuder  
vi allt inom vår omfattande utbildningsplattform.  
Vi kan visa dig – HUR DU FÖRBLIR #SimplySmarter

ed(you)cation

Digital ed(you)cation –  
tillgänglig 24/7

Vi har utvecklat ett smartare 
förhållningssätt till utbildning, vi kallar det:

SMARTARE Utbildning

Helt enkelt smartare  
onlinelektioner om färglära

Kolla in vår  
nya hemsida

•  Sökmotoroptimering som 
säkerställer att vår hemsida är 
synlig för så många människor 
som möjligt på sökmotorer,  
t.ex. Google

• Instruktionssektioner
• Smart sökfunktion
• Nyhetsbrev

•  Fokus på bloggare  
& huvudinfluenser

• Social Wall

• Instinktiv navigation
• Produktmonter
• Inbäddat videomaterial
• Street Style fokus

MER SYNLIGMER FUNKTIONELL

MER 
UPPKOPPLAD

MER 
LOCKANDE
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NYA Semipermanenta & 
Permanenta resultat med 
enbart 1 märke

Fler behandlingar, 

färre nyanser

Färgpigmenten tränger in i de yttre lagren av 
hårfibern för semipermanenta färgresultat.

Färgpigmenten tränger djupt in  
i hårfibern för permanenta färgresultat.

• Perfekt matchning mot PCC permanent nyans 
• Gråhårstäckning upp till 70%
• Härlig glans
• Håller i upp till 25 tvättar

Färginnovation: Transformer
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SEMIPERMANENT FÄRG PERMANENT FÄRG

En snabbtitt  
på den smarta färgteknologin

Hur man använder transformer

Makalösa färgresultat och fler 
behandlingsmöjligheter - med färre nyanser.
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•  Lösningen är här! Blonde Expert har nu  
 integrerad Hair-Bond teknologi för att 
 avsevärt minska hårskador – vilket ger  
 dig mer kreativ frihet än någonsin.

Nya Blonde Expert med 
Hair-Bond teknologi!

Färginnovation: Hair Bonding

NYA

NYA

efter

före

DAMMFRITT 
BLEKNINGSPULVER
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HIGH-LIFT

• Upp till 8 nivåers uppljusning
• Upp till 90% mindre skador
• Fantastisk färgklarhet

 •  Speciella nyanser för 
användning på tidigare  
uppljusat eller naturligt 
blont hår

•   Upp till 80% mindre 
skador

•  För användning på naturligt hår 
utan behov av att ljusa  
upp i förväg

• Upp till 4-5 nivåers uppljusning
• Upp till 90% mindre skador

1 Blekning5 Pastel nyanser5 High Lift nyanser

• Upp till 90% mindre skador
• Maximal uppljusning med upp till 8 nivåer 
• Kompakt sortiment som täcker alla dina behov

• Uppljusning är hjärtat i din verksamhet,  
 en viktig del i din salongs framgång.

• Trots det, finns en teknisk utmaning med  
 möjliga hårskador som ett stort bekymmer.

Snabbtitt
Egenskaper

Smart blond kreativitet - alla Blonde Expert High-Lift  
och Blonde Expert Pastel nyanser är blandningsbara med varandra

Möt den nya  
Blonde Expert serien
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Bli en INDOLA Smart 
Partner Salong  
och öka dina 
sälj- & vinstchanser.

 24/7 direkt tillgång till professionell 
onlineträning för att utveckla kunskap  
och skicklighet på alla nivåer.

Tjäna pengar på kampanjer & säljmaterial 
året runt, som väcker uppmärksamhet  
och lockar nya kunder till din salong

Kommersiella street-style trender som 
lockar, stilar som är enkla att återskapa  
i din salong

Know-how och kvalitet från nästan 100 års 
industrierfarenhet till ett smart pris
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4%

ESSENTIAL CARE – INNOVAKERA BOND – COLOUR SERVICE

SEMIPERMANENT
RESULTAT

FÄRG - PROFESSION STYLING  
TARGET UTBUD – INNOVA

CARE 
TARGET UTBUD – INNOVA

ESSENTIAL STYLING – INNOVA

BASICS – 4+4FORM – DESIGNERTEKNISK – NN2

med Hair-Bond 
teknologi

NYA

NYA NYA

Specialserie mot håravfall,  
mjäll och känslig hud.

Flytande terapi för törstigt hår.Stärker, jämnar till och  
återuppbygger svagt och skadat hår.

Skyddar färgbehandlat hår och 
bibehåller färg och glans.

SpecialistsHydrateRepairColor

Blondering specifikt utvecklad för att  
bibehålla & förstärka blont hår samtidigt 
som hårskador minskas avsevärt. (10 nyanser).

Förvandlar extremt skadat/ 
skört hår omedelbart. För ett smidigt,  
starkt & 100% återställt hår.

För alla kreativa uppljusningstekniker.

Prisvärda professionella   
produkter. Fixerar, ger stadga, definierar och polerar 

alla stilar.

Doft- och ammoniakfri 
permanentfärg  som ger upp till 
100% gråhårstäckning (35 nyanser).

10 direkta fördelar för alla hårtyper.

Ger håret näring och lämnar det skinande 
blankt.

NYA - används tillsammans med 
Transformer för semipermanenta 
resultat.

För en vårdande och effektiv 
oxidationsprocess. 

En mild permanent utformad för att 
uppnå jämna, livfulla och studsande 
lockar eller silkeslent rakt hår.

Utformad för att styla och ge stadga till 
torrt hår utan att kompromissa med 
glans eller rörlighet.

100% silikonfri serie som ger förnyad 
vitalitet, styrka och glans.

Otroliga färgresultat samtidigt som håret 
vårdas (85 nyanser).

Inga fläckar eller obehag med colour 
additive skin protector. Minskar fläckar 
på huden och obehag från hudirritation.

Ger volym och otrolig studs och glans. För 
bästa resultat använd på vått hår. 

Färgar, stylar och vårdar i ett  
(12 nyanser).

Omedelbart glansigt & rakare hår i upp 
till 48 h tack vare Keratin-Polymer 
Complex.

Ljusar upp och stärker blonderat hår. 
Reducerar gula/varma toner och 
säkerställer en hållbar glans. 

Transformer teknologi omvandlar 
nästan alla permanenta nyanser till 
semipermanenta.

För den lätta och lediga stilen ‘’Undone’’.

Det supersmarta bindande 2-stegssystemet som förebygger 
skador under kemiska behandlingar och markant förbättrar hårkvaliteten.

Blonde  
Expert

Kera 
Restore

Dammfria blekningar

Professionella  
salongsgrunder

Finish

ZeroAMM 
Color

Wonder

Glamorous 
Oil

Cream Developers 
(2, 4, 6, 9, 12%)

Silkwave/  
Silkstraight

Textur

Pure

Divine  
Blond

Profession Permanent 
Caring Color (PCC)

NN2
Setting

Color Style  
Mousse

Keratin  
Straight

Colour  
Transformer

#Style

Kera  
Bond

INDOLAS 
sortiment
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#Indola  #SimplySmarter

HUR? ENKELT:
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G Dela din färg i sociala 
medier med hashtaggarna 
#indola #simplysmarter

Visa din 
bästa kreation

Använd nya Indola PCC/
Blonde Expert och skapa 
din egen look

Knäpp en före bild 
på din modell

OCH VINN EN SPÄNNANDE 
RESA TILL NEW YORK!

Dela
  din 
 färg!


