


sYsTEM koLorYzacJI  
IGora pozwala na krEowaNIE 
pErfEkcYJNEGo, profEsJo-
NaLNEGo I MoDNEGo koLoru, 
poprzez użycie  jednolitego systemu numeracji dla wszystkich  
produktów IGoRA, włącznie z IGoRA Royal, IGoRA Vibrance  
oraz IGoRA Color Gloss. 

Bez wzglęgu na to, jaki produkt IGoRA wybierzesz, da Ci on  
gwarancję niesamowitych efektów kolorystycznych, podkreślając 
 indywidualny styl Twojego klienta. Bądź na bieżąco z każdym  
odcieniem wyznaczając kierunki dla pięknego, równomiernego  
koloru od nasady aż po końce. Spójrz na tabelę z przeglądem  
produktów, aby wybrać  odpowiedni dla siebie.

Produkt rodzaj 
Produktu

Mieszanie  
i aPlikacja

czas zabiegu
(w Minutach) korzyści 

IGora roYaL krem koloryzujący 
permanentny

1:1 / 1:2 z Developerem 
IGora royal colorist’s 
color & care
3% / 6% / 9% / 12%

30-45

•	100%	pokrycie	włosów,	Specialne	Odcienie	Blond
•	Extra	intensywne	Miedziane	–	Czerwone	–	Fioletowe	

odcienie
•	Unikalny,	pielęgnujący	włosy	developer	z	kationowym	

środkiem “sTac”

IGora roYaL 
aBsoLuTEs

krem koloryzujący 
permanentny  
dla włosów 
Dojrzałych 

1:1 z Developerem
IGora royal colorist’s 
color & care 
9%

30-45

•	Pełne	pokrycie	na	wszystkich	poziomach	białych	
włosów

•	Intensywność	koloru	dająca	olśniewające	rezultaty	
•	Odkryj	20	niezwykłych	odcieni	czerwonych,	brązowych	

i blond 
•	Rewelacyjna	technologia	przeciw	starzeniu	się	włosów
•	Biotin-S	Complex	

IGora roYaL 
INTENsE+

Niezwykle intensywne 
modne kolory

1:1 / 1:2 z Developerem 
IGora royal colorist’s 
color & care
3% / 6% / 9% / 12%

30-45

•Innowacyjna	formuła	
•	Intensywne	kierunki	kolorystyczne
•	Niezwykłe	rozświetlenie	włosów
•	Długotrwały	połysk

IGora 
coLor10

koloryzacja w 
zaledwie 10 minut

1:1 / 1:2 z Developerem 
IGora royal colorist’s 
color & care 
3% / 6% / 9% / 12%

10

•	Innowacja
•	Doskonałe	pokrycie	białych	włosów	i	wyrównanie	

koloru 
•	Niezwykła	pielęgnacja	i	wspaniały	połysk
•	Długotrwały	kolor	
•	W	zaledwie	10	minut	

IGora roYaL 
fashIoN+

Permanentna	farba	do	
pasemek 

1:1 z Developerem
IGora royal colorist’s 
color & care
9% / 12%

20-45

•	Tworzenie	pasemek	w	jednym	kroku	
•	Bez	konieczności	wcześniejszego	rozjaśnienia	włosów
•	Rozjaśnienie	i	koloryzacja	w	jednym	prostym	kroku	
•	Unikalny	asortyment	7	odcieni,	które	można	ze	sobą	

mieszać 

IGora 
VIBraNcE

krem koloryzujący 
Demi-permanentny

1:2 z Developerem
IGora Vibrance Lotion
4%

5-20 
•	Formuła	bez	amoniaku
•	Delikatny	krem	z	witaminami	i	lipidami	
•	Extra	intensywne,	głębokie	kolory

IGora coLor 
GLoss

pianka odświeżająca 
kolor semi-
permanentna

aplikacja wprost na włosy,
Bez potrzeby stosowania 
utleniaczy

3-20 
•	Łatwa	w	użyciu	
•	O	konsystencji	pianki	
•	Jednocześnie	odżywia	i	koloryzuje	włosy

IGora VarIo  
BLoND pLus

Niepylący
puder rozjaśniający

1:2 z Developerem
IGora royal colorist’s 
color & care
3% / 6% / 9% 

20-45 
•	Moc	rozjaśniania	aż	do	7	poziomów
•	Przeznaczony	do	włosów	naturalnych	i	koloryzowanych	
•	Łatwy	w	użyciu,	o	kremowej	konsystencji	

Przepych Perfekcja Harmonia Pożądanie Rapsodia Zaangażowanie Spokój Ekspresja

Świat kolorów IGora 7

nowość

nowość



8 IGora asortyment produktów

  igora royal colorist’s color cream
osiągnij niezrównane rezultaty koloryzacji dzięki 
unikalnej kombinacji kremu koloryzującego  
oraz Developera, która pozwala osiągnąć kolor  
o niesamowitym połysku:
•	Idealne	wyrównanie	koloru
•	Długotrwały	kolor,	niesamowicie	kryjący	włosy	

białe (od 50% do 100%)
•	Wzmocnienie	wewnętrznej	struktury	włosa
•	Ochronę	przed	zanieczyszczeniami	środowiska	 

i promieniowaniem uV
•	Zawiera	Krystaliczny	Kompleks	Koloru	 

i	proteiny	Moringa	Oliferia	(drzewo	cudu)

•	Łatwe	do	zmieszania	produkty	
•	Wszystkie	odcienie	oznaczone	zgodnie	 

z systemem numeracji IGora

  igora royal Fashion+ 
•	Może	być	stosowana	na	naturalnych	jak	 

i	farbowanych	włosach
•	Rozjaśnianie	i	koloryzacja	w	jednym	kroku
•	Specjalny	kompleks	pigmentów	pozwala	na	

użycie wysokich stężeń Developera color & care 
i osiągnięcie żywych odcieni 

  igora royal absolutes
Gwarantuje 100% pokrycie białych włosów,  
doskonałe wyrównanie koloru i intensywne  
odcienie:
•	Modne	kolory	w	20	odcieniach	dla	nieprzemija-

jącego piękna
•	Długotrwały	kolor	o	znakomitej	sile	krycia	 

(100% pokrycie białych włosów)

•	Intensywność	koloru	dająca	olśniewające	 
rezultaty 

•	Absolutnie	zdrowo	wyglądające	włosy
•	Biotin-S	Complex:	to	unikalna	kompozycja	 

Biotyny i krzemionki, która uzupełnia ubytki  
w strukturze włosa 

•	Biotyna,	znana	również	jako	Witamina	B7,	 
obecna wszędzie w naturze, oraz krzemionka, 
znana jako minerał i składnik pożywienia 

koloryzacja pErMaNENTNa

koloryzacja pErMaNENTNa

  igora intense+
•	To	8	zapierających	dech	w	piersi,	niezwykle	

intensywnych i unikalnych odcieni. 
•	Budzące	emocje	kolory	o	niesamowitym	połysku,	

w modnych odcieniach.

•	Innowacyjna	formuła	zawierająca	Technologię	
pY, która wiąże intensywny kolor we wnętrzu 
włosa, zapewniając niezwykle intensywny i 
długotrwały połysk koloru.

•	Daj	się	zainspirować	tymi	niesamowitymi	
kolorami.

  igora color10
Technologia color10. 
w dzisiejszym wyjątkowo mobilnym, nieustannie 
pędzącym do przodu świecie, w którym prawie nikt 
już	nie	może	żyć	bez	telefonu	i	Internetu,	wszyscy	
chcemy oszczędzać czas, kiedy tylko się da. 

z color10 jest to możliwe, ponieważ:
•	To	pierwsza	szybka	profesjonalna	koloryzacja
•	Niezwykłe	pokrycie	włosów	białych	i	skuteczna	

pielęgnacja 
•	Długotrwale	utrzymuje	się	na	włosach	
•	Czas	zabiegu:	10	minut

  igora royal colorist’s  
 color & care developer 
•	Pierwszy	kationowy	developer	jednocześnie	

pielęgnujący włosy
•	Zapewnia	doskonale	gładką	konsystencję	 

mieszanki koloryzującej, przy dokładnym  
zmieszaniu 

•	Perfekcyjnie	łączy	się	z	kremem	koloryzującym,	
otaczając	dokładnie	włosy	podczas	farbowania,	
zapewniając doskonałe wyrównanie koloru  
i pokrycie włosów

•	Różna	moc	Developera	IGORA	Royal	Colorist’s	
color and care stwarza styliście możliwość  
całkowitej kontroli nad procesem rozjaśniania 
włosów 

   igora Vibrance koloryzacja  
ton w ton & devloper lotion

•	Błyszczące,	żywe	rezultaty	koloryzacji
•	Pokrycie	włosów	siwych	do	70%
•	Utrzymanie	koloru	do	25	myć
•	Delikatna	formuła	produktu	bez	amoniaku	 

z Intensywnym kompleksem pielęgnującym 

•	Kremowa	konsystencja	ułatwiająca	szybkie	 
i łatwe mieszanie

•	Przyjemny	zapach	dopasowany	do	Developera	
Lotion (4% oraz 1,9%)

•	Ekonomiczne	proporcje	mieszania	1:2
•	Wszystkie	odcienie	zgodne	z	systemem	 

numerycznym IGora

koloryzacja pErMaNENTNa

koloryzacja pErMaNENTNa

koloryzacja pErMaNENTNa

koloryzacja DEMI-pErMaNENTNa

nowość

nowość



   igora Vario blond rozjaśniający  
Puder niepylący

•	Rozjaśnia	aż	do	7	poziomów
•	Lepszy	zapach	dzięki	zawartości	perfum
•	Puder	niepylący
•	Łatwy	do	zmieszania,	daje	możliwość	osiągnięcia	

gładkiej konsystencji w połączeniu z Developerem 
IGora colorist’s color & care Developer

   igora color gloss odświeżająca kolor 
Pianka odżywiająca włosy

•	Koloryzuje,	nawilża	i	nadaje	połysk	w	jednym	
prostym kroku 

•	Odświeża	odcień	pomiędzy	kolejnymi	zabiegami	
koloryzacji i pomaga utrzymać jego intensywność

•	Szybka	i	łatwa	w	użyciu	pianka	do	stosowania	 
w domu i w salonie

•	19	efektownych	odcieni
•	System	numeryczny	zgodny	z	systemem	 

numerycznym IGora 
•	Bez	utleniania	i	bez	amoniaku

   igora action Paint koloryzacja  
semi-permanentna

•	Zaskakujące,	jasne	kolory	na	wcześniej	 
rozjaśnianych włosach 

•	Kolory	można	mieszać	ze	sobą,	aby	wykreować	
zindywidualizowane odcienie 

•	Łatwy	do	aplikowania	przy	pomocy	szczoteczki	
produkt na bazie żelu, nie utlenia włosów 

•	4	intensywne	odcienie	
•	Łatwy	do	stosowania	w	domu

rozJaŚNIaNIE

koloryzacja sEMI-pErMaNENTNa

koloryzacja sEMI-pErMaNENTNa
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  igora krem zabezpieczający skórę
•	Długotrwale	zabezpiecza	skórę	na	linii	włosów	

przed plamami i podrażnieniami mogącymi 
powstać przy stosowaniu koloryzacji i trwałej 
ondulacji 

•	Wzbogacona	o	witaminę	E	poprawia	kondycję	
skóry, jednocześnie ją chroniąc

  igora płyn do usuwania farby
•	Łatwo	i	delikatnie	usuwa	plamy	powstałe	 

przy zastosowaniu produktów do koloryzacji 
•	Nie	uszkadza	i	nie	podrażnia	skóry	
•	Ma	przyjemny	zapach

  igora płyn wyrównujący strukturę włosa
•	Wyrównuje	strukturę	włosa	od	nasady	aż	po	same	

końce, tam gdzie jest to najbardziej potrzebne 
•	Zawiera	Panthenol	i	białko	pszenicy,	aby	

regenerować i wzmacniać wewnętrzną strukturę 
włosa

•	Formuła	łatwa	do	rozpylenia

pozosTałE produkty Do koLorYzacJI

nie dostĘPne  

w Polsce 



Nowa hairtherapy dla włosów zniszczonych lub poddan-
ych zabiegom chemicznym. o 25% mocniejsze włosy dzięki 
kompleksowi cura+ proTEIN coMpLEX, który 
intensywnie regeneruje zniszczone włosy, wzmacniając je i 
przywracając im elastyczność.

 repair rescue szampon regeneracyjny 
oczyszcza zniszczone włosy, wzmacniając je  
i przywracając im elastyczność. 

 repair rescue szampon kremowy 
oczyszcza włosy otaczając je gęstą kremową konsystencją. 
wygładza i odbudowuje zniszczone włosy, które trudno  
się układają.

 repair rescue odżywka regeneracyjne 
ułatwia rozczesywanie zniszczonych włosów, 
wzmacniając je i przywracając im elastyczność.

 repair rescue maseczka regeneracyjna
Intensywnie odbudowuje zniszczone włosy, wzmacnia  
je i sprawia, że stają się bardziej elastyczne.

 repair rescue fluid na końce włosów 
odbudowuje rozdwajające się końcówki włosów  
i zapobiega ich dalszemu rozdwajaniu się. 

 repair rescue wzmacniająca maseczka amino 
wzmacnia i odbudowuje zniszczone włosy, osłabione 
zabiegami chemicznymi.

  repair rescue ekspresowa maseczka 
wygładzająco – regenerująca 

Błyskawicznie wygładza i zmiękcza grube, puszące się  
i ciężkie w utrzymaniu włosy, wzmacniając je i zwiększając 
ich elastyczność.

  repair rescue natychmiastowy zastrzyk  
regeneracji 

Natychmiast odbudowuje zniszczone, osłabione włosy, 
poddawane zbyt dużej ilości zabiegów chemicznych,  
wzmacnia je i przywraca im elastyczność.

Nowe produkty hairtherapy do włosów normalnych  
i	suchych.	Innowacyjna	formuła	na	bazie	HYALURONIC	
acID DErIVaTE wzmacnia włosy, przywracając im 
niezbędny poziom nawilżenia, jednocześnie ich nie 
przeciążając. 

 Moisture kick szampon
oczyszcza włosy normalne, suche lub kręcone, 
przywracając im odpowiedni poziom wilgoci. 

 Moisture kick odżywka nawilżająca w sprayu
ułatwia rozczesywanie włosów normalnych, suchych 
lub kręconych i przywraca włosom odpowiedni poziom 
nawilżenia.

 Moisture kick wzmacniacz nawilżenia
otacza normalne, suche i kręcone włosy lekką intensywnie 
nawilżającą pianką, która przywraca włosom niezbędny 
poziom wilgoci, jednocześnie ich nie przeciążając.

Bc repair rescue

Nowa hairtherapy dla włosów koloryzowanych.  
coLor saVE coMpLEX przedłuża intensywność koloru 
i	efektywnie	chroni	strukturę	włosa	przed	promieniami	UV.	

   color save szampon bezsiarczanowy
Niezawierająca	siarczanów	formuła	szamponu	delikatnie	
oczyszcza	i	chroni	włosy	farbowane	nie	usuwając	z	nich	
pigmentów koloru.

 color save szampon chłodne odcienie 
oczyszcza włosy i neutralizuje żółte odcienie na włosach 
blond, rozjaśnianych i białych oraz podkreśla srebrne 
odcienie na włosach siwych i białych. 

  color save odżywka do włosów farbowanych 
Ułatwia	rozczesywanie	i	chroni	włosy	farbowane	przed	
blaknięciem koloru.

   color save odżywka do włosów  
farbowanych w sprayu

Ułatwia	rozczesywanie	i	chroni	włosy	farbowane	przed	 
wyblaknięciem koloru nawet po 30 umyciach głowy.  
odżywka w sprayu bez spłukiwania.

  color save maseczka do włosów farbowanych 
Intensywnie	odbudowuje	włosy	farbowane	od	wewnątrz	 
i chroni kolor przed wyblaknięciem nawet po 30 umyciach 
głowy.

 color save Fluid na końce włosów farbowanych 
odbudowuje rozdwajające się końcówki włosów  
farbowanych	i	zapobiega	ich	ponownemu	 
rozdwajaniu się. 

  color save usługa przed koloryzacją
wyrównuje porowatość struktury włosów przed  
zabiegiem	farbowania,	aby	zagwarantować	 
jeszcze bardziej równomierne rezultaty koloryzacji. 

  color save usługa po koloryzacji
Zamyka	łuski	świeżo	farbowanych	włosów,	zatrzymując	 
w nich pigmenty koloru bezpośrednio po zabiegu  
koloryzacji. 

Bc color save

Bc Moisture kick

BC	Hair	&	Scalp	Expert

Bc Volume Boost
Większa	objętość	fryzury.
Nowe produkty hairtherapy zapewniają widoczny wzrost 
objętości	fryzury,	dzięki	wyjątkowej	technologii	BAMBOO	
LIfT coMpLEX.

 Volume boost szampon
oczyszcza i zwiększa objętość włosów cienkich i 
delikatnych.	Widocznie	zwiększa	objętość	fryzury	i	dos-
tarcza włosom niezbędnych składników pielęgnacyjnych, 
jednocześnie ich nadmiernie nie obciążając.

  Volume boost produkt ułatwiający rozczesywanie 
włosów

ułatwia rozczesywanie i nadaje objętość włosom cienkim 
i delikatnym.

podstawą pięknych włosów jest zdrowa skóra głowy.  
Nowe produkty hairtherapy do specjalistycznych  
problemów skóry głowy.

 hair growth szampon i serum hair growth
aktywizuje cebulki cienkich włosów i redukuje ich przed-
wczesne wypadanie*. wINIaN karNITYNY, TaurY-
Na i EchINacEa, pobudzają wzrost włosów poprzez 
stymulację cebulek, dzięki czemu stają się one mocniejsze, 
a	fryzura	nabiera	większej	objętości.	

  dandruff control szampon przeciwłupieżowy  
i fluid

oczyszcza włosy i usuwa łupież z wszystkich typów włosów. 
z technologią zINc pYrIThIoNE coMpLEX i 

LEMoN Grass EXTracT. składniki te zapobiegają 
tworzeniu się płatków łupieżu, oczyszczają i łagodzą skórę 
głowy.

  deep cleansing szampon głęboko oczyszczający  
i głęboko oczyszczajacy peeling przed myciem 
włosów 

złuszcza i tonuje skórę głowy wydzielającą zbyt dużą ilość 
sebum. z technologią purITEc cLEaNsING sYsTEM 
i pEppErMINT EXTracT, która oczyszcza wszystkie 
typy włosów z nadmiaru sebum, nagromadzonych produktów 
i osadów z twardej wody.
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Bc sensitive soothe

Bc Men

Bc sun Guardian

Bc Time restore

Bc styling Treat – innowacyjna stylizacja i pielęgnacja w jednym

  szampon kojący
formuła zawierająca łagodne tensydy na bazie cukrów 
delikatnie oczyszcza i pomaga zapobiegać podrażnieniom 
wrażliwej skóry głowy.

  odżywka kojąca do spłukiwania
sprawia, że włosy stają się gładkie i odżywione i łatwo się 
rozczesują. redukuje podrażnienia na wrażliwej skórze 
głowy.

  Maseczka kojąca do spłukiwania
chroni i regeneruje wewnętrzną strukturę włosa i pomaga 
zapobiegać podrażnieniom wrażliwej skóry głowy.

  kojące serum do skóry głowy bez spłukiwania
Łagodząca	formuła	redukuje	występowanie	podrażnień	
skóry głowy lub świądu i przyspiesza odzyskanie  
przez skórę głowy naturalnej wartości ph po zabiegach 
chemicznych. 

  szampon witalizujący 
Do codziennego mycia normalnych włosów oraz ciała.

  witalizujący żel do stylizacji
Żel do układania włosów. 

   szampon nawilżający
Do codziennej pielęgnacji suchej, wrażliwej skóry głowy  
i włosów.

  szampon przeciwłupieżowy
Do codziennego użytku dla włosów i skóry głowy z 
łupieżem. 

bc Men mocna aktywizacja 
Beztłuszczowa	formuła,	sprawdzona	technologia	 
w wspomaganiu wzrostu włosów. 

   szampon aktywizujący
aktywizuje działanie mieszków włosowych oraz pozostawia 
włosy mocne, idealnie przygotowane do aplikacji Bc 
Toniku wspomagającego wzrost włosów.

   tonik wspomagający wzrost włosów
specjalna kuracja dla przerzedzonych oraz przedwcześnie 
wypadających włosów. aktywizuje działanie mieszków 
włosowych, stymuluje wzrost włosów i redukuje ich 
wypadanie.*

  szampon do włosów i ciała
TErapIa słoNEczNa 1: odnowa – codzienna 
pielęgnacja włosów i skóry po wystawieniu ich na  
działanie słońca. 

   spray do włosów z filtrami ochronnymi uv 
TERAPIA	SŁONECZNA	2:	Ochrona	–	2-fazowy	spray	
ochronny osłaniający włosy przed szkodliwymi promieni-
ami uV.

   Maseczka nawilżająca do włosów po kąpielach 
słonecznych 

TErapIa słoNEczNa 3: odbudowa – Intensywne 
nawilżenie, terapia posłoneczna.

  szampon odbudowujący z koenzymem Q10 
Delikatny, do codziennego użytku, nie obciąża włosów. 
widocznie zwiększa wytwarzanie keratyny

   odżywka odbudowująca z koenzymem Q10 
zwiększona produkcja keratyny i rekonstrukcja struktury 
włosa od wewnątrz. 

  Maseczka wzmacniająca z koenzymem Q10 
Bogata,	kremowa	kuracja	oferująca	intensywną	
pielęgnację, dzięki zastosowaniu koenzymu Q10. zdrowe, 
odporne i sprężyste włosy o pięknym połysku.

 satynowy spray z koenzymem Q10 
Lekki spray do codziennej pielęgnacji, bez spłukiwania. 
zwiększona produkcja keratyny i rekonstrukcja struktury 
włosa od wewnątrz. 

 balsam do skóry głowy z koenzymem Q10 
koenzym Q10 stymuluje cebulki włosowe do produkcji 
dwóch brakujących rodzajów keratyny, które przestają 
być wytwarzane wraz z upływem czasu. Do aplikacji 
bezpośrednio na skórę głowy.

  Volume lotion zwiększający objętość włosów  
ultra lekki krem do włosów delikatnych.

  bodifying Mousse pianka zwiększająca objętość 
objętość i sprężystość, która utrzymuje się na długo.

  smoothing Milk mleczko wygładzające  
2-fazowe	mleczko	dla	maksymalnie	prostolinijnego	stylu.
Faza	1:	zapewnia	efekt	prostych	włosów.	Faza	2:	wygładza	
włosy.

  curl balm balsam nawilżający loki  
Nawilża	i	wygładza	loki	i	fale.	Odpowiedni	dla	włosów	
normalnych,	kręconych	i	falowanych.

   shine spray glissane nabłyszczający  
spray glissane

Działa antystatycznie na puszące się włosy i dodaje im 
pięknego blasku. 

  control hairspray lakier do włosów 
sprawia, że włosy są mocno utrwalone. kompleks 
polimerów Jedwabiu oraz olejki silikonowe powodują,  
że włosy są jedwabiście miękkie w dotyku.

  refreshing spray lakier odświeżający fryzurę 
Doskonały	dla	fryzur,	które	wymagają	odświeżenia.	 
Rewitalizuje	i	sprawia,	że	fryzura	ma	świeży	wygląd.	 
zawiera olejki, które absorbują sebum gromadzące  
się przy skórze głowy.
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*niepatologiczne wypadanie włosów
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