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#instapastelize

#instaneutralize

#instacolorize

Både konsumenter och internationella influencers 
använder sig av pigmenterade hårvårdsprodukter. 
Det ser man både på och utanför sociala medier.

TRENDEN - häng med!

Fler och fler vill ha möjlighet att enkelt anpassa sitt utseende 
baserat på dagsform och humör - och hårfägren är såklart en 
del av det! Indola har skapat en banbrytande ny serie som 
tillåter kunderna att göra en förändring på ett ögonblick.

Undrar du hur man kan förnya hårfärgen  
 lika enkelt som att lägga på ett filter på sociala medier? 

Upptäck #colorblaster och förnya dina 
kunders hårfärg med vårdande färgbalsam för 
trendiga instagramvänliga looker.

Erbjud snabba och lättapplicerade behandlin-
gar i schamponeringen. Introducera färgpro-
dukter till kunder med obehandlat hår utan 
pressen av en permanent förändring. 

Öka försäljningen med lättapplicerade pro-
dukter för snabb vård mellan salongsbesök.

#pastelize – skapar snabba resultat med allt 
från pastell till mer djärva färger på upplju-
sade baser, så väl som en mjukare toning på 
mörka baser. 

#colourrefresh – boostar lystern hos bru-
netter, blondiner och rödhåriga eller fräschar 
upp urblekta färger mellan salongsbesöken. 

#neutralize  – neutraliserar oönskade varma 
toner på uppljusade baser, för kalla, klara, rena 
blonda resultat.

ERBJUD det kunden vill ha!



#getcolorblasted  
på ett ögonblick!

Förnya dina kunders hårfärg med 
vårdande färgbalsam för trendiga 
instagramvänliga looker.  
Välj mellan 8 filter-vänliga nyanser för:

Upptäck #colorblaster

- Pastelltoning till starka färgtoner 
- Uppfräschning 
- Neutralisering av oönskade 
varma toner

NYANSER

Åtta trendinspirerade färgbalsam des-
ignade så att varje nyans är kompatibel 
med de andra vilket ger varje kund 
möjligheten att skräddarsy sina egna 
färgresultat. #colorblaster levererar 
varje gång! 

Clarendon

Willow

Lark

Valencia

Sierra

Crema

Mayfair

Juno

Hemligheten bakom de fantastiska 
 färgresultaten är Color-Charge Complex.

COLOR-CHARGE complex

Fina färgpigment fäster på håret för 
att uppnå allt från pastelliga till inten-
siva toningar, uppfräschning av färgen 
eller neutralisering.

Formulan vårdar håret samtidigt som 
det färgar in och ger ett lättkammat 
hår med en vacker färg och glans. 
#colorblaster är beriktad med hy-
drolyserat keratin som hjälper till att 
stärka den inre hårstrukturen, medan 
pantenol och aprikoskärnolja hjälper 
till att bygga upp håret och gör det 
fylligt och silkeslent.

FÖRDELAR

- Mycket glans 
- Utredande 
- Enkel applicering i 
schamponeringen & hemma



#instaneutralize

#instapastelize

#instacolorize

Använd #colorblaster JUNO för att neutralisera 
gula toner med en perfekt balsameffekt. Juno 
rekommenderas på utgångsläge 8. 
(ljusblond) och ljusare.

förbjud mässingstoner

Använd #colorblaster CREMA, 
MAYFAIR eller SIERRA för att omedelbart 
fräscha upp eller förstärka färgen med en perfekt 
balsameffekt. De här nyanserna rekommenderas för 
utgångsläge 5, till 7, (ljusbrun till medelblond).

för en uppfräschning

Använd #colorblaster CLARENDON, 
VALENCIA, LARK eller WILLOW för 
en omedelbar pastell till intensiv toning med perfekt 
balsameffekt. Pastellnyanser rekommenderas på 
utgångsläge 9. (Väldigt ljus blond) och ljusare.

för pastell till intensiv toning Applicera på handdukstorrt 
hår och låt verka i 2 till 10 
minuter för att uppnå önskat 
resultat. Skölj håret noggrant 
efter applicering. Resultat och 
hållbarhet varierar beroende 
på hårets skick, basfärg, och 
verkningstid.

#colorblaster Mayfair (Röd) och  
Crema (Guld) kan användas som 
förpigmentering.

Blanda #colorblaster med Indola 
Repair eller Color balsam i förhållande 
1:1 för att minska färgintensiteten.

Använd handskar för applicering och 
borttagning av #colorblaster för att 
undvika färgfläckar på huden.
Låt verka i 2 till 10 minuter.

SMART TIPS:

Förpigmentering:

Mjukare resultat:

Enkel applicering:

ANVÄNDNING



Goccani AB
Beställ på gocciani.se

eller ring 0304 - 60 00 60

Linette Här i Sverige AB
Besök närmaste butik, har.se  

eller ring 021 - 30 20 20

D i s t r i b u e r a s  a v


