NOVICE IN DOGODKI
LONDA PROFESSIONAL DIAMANTI SO NAJBOLJŠI PRIJATELJI
KREMNO INTENZIVNI BARVNI PRELIV VAŠIH LAS!
Nov, obogaten kremno intenzivni barvni preliv z Vitaflection
Microspheres (mikronske kroglice) zagotovi živahen, mladosten
videz las z osupljivim sijajem in fascinantnim leskom.
Londa Professional kremno intenzivni barvni prelivi:
• Vitaflection Microspheres zagotavljajo kritje sivine
do 50%, komaj opazni narastek, omogočajo fleksibilno
spremembo barvnih nians in so primerni za osvežitev
barve.
• Obogatena krema s keratinom poskrbi za
izreden lesk, je brez amonijaka in povsem
preprosta za uporabo (nanos po vaši želji z
aplikatorjem ali kot običajno s čopičem).
• Izbrana kompozicija vonjav cvetlične arome s
karakterjem eksotičnih cvetov in svežimi sadeži.
Obogatena oksidacijska emulzija z Vitaflection
Microspheres zagotavlja občutno bolj
dragoceno barvno zmes in popoln barvni
rezultat.
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Predajte se izkušnji skrajnega razvajanja za vaše lase z uporabo
TIGI S – factor Diamond Dreams šampona in balzama. Ženske
se jima ne boste mogle upreti, saj vsebujeta zmes diamantov, biserov, kašmirja in šampanjca! Kombinacija skrbno izbranih sestavin v
obeh izdelkih vam bo zagotovila resnično razvajajočo izkušnjo in osupljiv rezultat. Diamantni prah in zdrobljeni biseri za sijajen lesk,
izvleček šampanjca za intenzivno hranljivost
ter izvleček kašmirja za gladke in mehke lase.
S – factor Diamond Dreams Shampoo.
Spodbuja izredno moč, formula brez sulfatov
ohranja barvo, vsebuje UV zaščito, ki preprečuje lomljenje, zgladi povrhnjico in obvladuje
kodre, zagotavlja nadzor vlage.
S – factor Diamond Dreams Conditioner
Razvozla in obvladuje kodre, maslo Shea zagotavlja izredno navlaženost, oljčno olje doda
sijaj in voljnost, sojine aminokisline zgladijo
povrhnjico.
Luksuzni Diamond Dreams dvojček bo vašim lasem zagotovil
resnično profesionalen rezultat, a ne bo osušil vašega bančnega
računa. Diamanti niso le dekletovi najboljši prijatelji, privoščite jih
tudi svojim lasem!

USPEŠNA PREDSTAVITEV LASNE KOZMETIKE INDOLA V SLOVENIJI
LJUBLJANA / HOTEL UNION / 03.10.2009
INDOLA lasna kozmetika je vse, kar sodoben frizer potrebuje! Ponuja inovativnost, individualnost, inspiracijo ter je dosegljiva po ugodnih cenah.
Vse to in še več smo cenjenim gostom z velikim navdušenjem predstavili v Ljubljani, v Grand hotelu Union, v soboto, 03.10.09, ob 18.00
uri. Izjemen dan tako za podjetje Hair Beauty, generalnega zastopnika za Slovenijo, kot tudi za vse nastopajoče, se je izkazal za odlično
izpeljan ter dobro obiskan družabni dogodek.

Uvodni pozdrav je pripadal direktorici podjetja Hair Beauty, ga. Romani Djuran ter gostom iz principala, g. Stefanu Geisterju
ter ga. Andrei Schallmeiner iz Avstrije, vsi skupaj so nas čutno popeljali skozi celotno Indola zgodbo. Novost na našem trgu pa
sta slovenskim frizerjem predstavila g. Claude-Pascal Sciboz (Francija), ambasador lasne kozmetike Indola ter vodstveni manager
razvoja omenjene blagovne znamke in demonstratorka za Slovenijo s svojim teamom, ga. Mirjana Kljaič. Podrobni predstavitvi
celotnega asortimana z zanimivimi nasveti glede uporabe artiklov, je sledila predstavitev že narejenih modelov ter prikaz dela
na odru – zahtevno barvanje 100% sivih las z linijo obstojnih barv Profession, ki pomenijo zanesljivost z najvišjo stopnjo barvne
tehnologije ter atraktivnih finiš produktov Innova, ki omogočajo neomejene styling kreacije. Izjemna koloracija ter profesionalno
delo DOK teama sta ob zaključku poželi velik in zaslužen aplavz vseh prisotnih v Modri dvorani. Na modelih smo imeli možnost
videti izredno strastne in rdeče nianse, perfektno in navdušujoče blond, čutne in tople rjave tone ter številne tehnike pramen in
večslojnega, modnega barvanja. Mirjana nam je kot dodatno zanimivost na kocnu predstavila še 2 otroška modela, ki sta hipoma
postala prava atrakcija večera. Lasni trendi Indola so nas povsem prevzeli in z novo, trendovsko in mladostno lasno kozmetiko
ponosno stopamo novim izzivom naproti. Na prireditvi smo podelili tudi veliki Indola nagradni paket ter goste razvajali z
vrhunskimi, kulinaričnimi dobrotami. Vsesplošno zadovoljstvo ob »rojstvu« nove blagovne znamke na slovenskem trgu, bomo
aktivno nadaljevali tudi s terenskimi predstavitvami in obiski vseh frizerskih salonov. Vsem gostom naše 1. predstavitvene Indola
prireditve se iskreno zahvaljujemo za obisk ter izkazano zaupanje!
INDOLA – IT’S ALL ABOUT YOU
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