Bli den färgspecialist
du vill vara. Allt du
behöver finns redan
inuti.
SAMMA PÅLITLIGA
FORMUL A OCH
RESULTAT
- Resultatet blir exakt som
färgtofsen
- Pålitligt, jämnt och glänsande
färgresultat
- Lång hållbarhet
- Heltäckande produktportfölj
möjliggör alla färgbehandlingar

NY HÅLLBAR
FÖRPACKNING
Alla IGORA ROYAL färgserier
använder följande material:
- Tub: 100% återvunnen
aluminium
- Kork: 100% återvunnen plast
- Ytterförpackning: min. 92%
återvunnen kartong

Upptäck
IGORA-PORTFÖLJEN.
Med IGORA-portföljen kan du utföra alla
färgbehandlingar i salongen.
IGORA ROYAL

IGORA ROYAL SILVER WHITES

IGORA ROYAL är det självklara valet av
färgmärke för perfekta färgresultat med
integrerad High Definition-teknologi.

Välj IGORA ROYAL Silver Whites för att framhäva
naturligt vitt hår och jämna ut grå nyanser för en
naturlig look och känsla.

Färgspecialistens permanenta färg

Framhäver naturligt vitt och grått hår

- Resultat exakt som färgtofsen

- Extra vårdande ingredienser för moget hår

- Pålitligt, jämnt och glänsande färgresultat

- Alla nyanser kan blandas med varandra

- Naturnyanser med upp till 100%
gråhårstäckning

- Ger en mjuk nyansövergång utan synlig utväxt

- Innovativa modenyanser med upp till 70%
gråhårstäckning

IGORA ROYAL ABSOLUTES

IGORA COLOR10

IGORA ROYAL Absolutes har utvecklats speciellt
för moget hår och erbjuder ett brett spektrum av
modenyanser.

IGORA COLOR10 är perfekt för
uppfräschnings- och utväxtsbehandlingar samt
helhuvudsapplicering i kort eller medellångt
hår och ger samma resultat som vid en vanlig
permanent färgbehandling – men med en
verkningstid på bara 10 minuter.

För självsäkra kunder med moget hår

- 100% gråhårstäckning och intensiv modenyans i
ett, utan att du behöver lägga till en naturnyans
- Extra vård för moget hår: Pro-Age-Complex med
siliamin och kollagen

Snabb och enkel färg på bara 10 minuter

- Perfekt gråhårstäckning

- Low Odour-teknologi ger en mer behaglig
doftupplevelse

- Livfull lyster som håller länge

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

IGORA VIBRANCE

IGORA ROYAL Highlifts ger optimal uppljusning
och neutralisering och har utvecklats för coola
blondiner och de som vill bli det.

IGORA VIBRANCE är en modern, ammoniakfri och
återfuktande lättfärg i flytande form som du kan
välja att blanda till en gelé eller kräm vilket ger fler
behandlingsmöjligheter och kan öka din kreativitet.

För de mest kalla blonda färgresultaten

- 5 stegs uppljusning

- Jämna färgresultat

Lättfärg

- För kalla blonda resultat & bonding-behandlingar

- Flytande formula

- Integrerad Fibre Bond-teknologi för minimalt med
avbrutna hårstrån*

- Upp till 100% mer omedelbar glans**

- Ingen separat bonding-tillsats behövs

- Moisture Protecting Complex med AQUAXYL™
bevarar fuktbalansen
- Nyanserna matchar IGORA ROYAL-sortimentet

IGORA ROYAL FASHION
LIGHTS

IGORA VARIO BLOND

Uppljusning och infärgning i ett enda enkelt steg
med IGORA ROYAL Fashion Lights. Uppnå intensiva
kontraster, även i mörkt eller färgat hår.

IGORA VARIO BLOND blonderingsprodukter med
integrerad Fibre Bond-teknologi erbjuder upp till
8 stegs uppljusning med minimalt med avbrutna
hårstrån för obegränsade blonda förvandlingar.

Intensiva nyanser för alla slingtekniker

- Upp till 5 stegs uppljusning (utan förblondering)
- Integrerad Fibre Bond-teknologi
- Perfekt lyster, intensitet och kontrast
- För alla typer av slingtekniker, som inte har
kontakt med hårbotten, och effekter

Blonderingsprodukter för obegränsade
färgbehandlingar

- Två högeffektiva blonderingspulver (vitt & blått)
erbjuder upp till 7 eller 8 stegs uppljusning och en
kraftfullt neutraliserande effekt.
- Cool Lift blonderingstillsats för extra neutralisering
och säkra blonda slingor i ett steg vid blandning
med blonderingspulver.
* J ä mfört med slin g b eh a n d lin g med IG O R A RO YAL 10 - och 1 2-s e r i e n
u t a n Fi b re Bon d -t ek n ol og i
* * j ä mfört med ofä rg a t h å r

