
SPOLEHLIVÁ CESTA  
PRO PROFESIONÁLY  

K PERFEKTNÍ

BLOND





BLOND JE PRO 
KAŽDÉHO

#blonde 67.578.00 postů

BLOND NENÍ JEN BARVA, 
PERFEKTNÍ BLOND 
JE DLOUHODOBÝ 
CELOSVĚTOVÝ TREND
a číslo jedna v kadeřnické
práci. Dynamická, sebevědomá 
a módní, přesně takový je 
prototyp dnešní úspěšné ženy 
a tyto atributy jsou zároveň
hlavní charakteristikou značky 
Fanola.



Technologie cesty k dosáhnutí perfektní blond 
musí být provedena kvalitně a profesionálně 
za použití výkonných a šetrných produktů.

Dle průzkumů až 48% 
žen s tmavými vlasy 
by chtělo být blond*

*Zdroj: Mintel



ANTI-YELLOW
KONTRAST
INOVACE
OCHRANA
TECHNOLOGIE 

Již v barvící misce kontrastuje 
a tlumí žluté odlesky

Patentovaná  
technologie

Důraz na ochranu vlasu

Pokrytí technických 
i kreativních potřeb

Je ideální cestou pro práci 
bez žlutých odlesků



barevná cesta k
DOKONALÉ  

BLOND



na cestu
s novými produkty

Vydejte se

 k perfektní blond



Odbarvovací prášek  
No Yellow Blue (modrý)

450 g

Hydratace a restrukturalizace
*Patentováno

Ideální pro
Slabé, už odbarvované  
a citlivé vlasy, přírodní
i barvené vlasy

Vhodný pro
Odbarvování tmavých  
vlasových základů
(odstíny 2-4)

Modré pigmenty
Neutralizují oranžové
odlesky

Výsledek 
Zářivější a sjednocené 

odbarvení
Výhody 

Vhodné pro vegany, bez 
silikonů, bez parafínů

Vhodný k použití 
V poměru 1:2 se všemi 
oxidanty Fanola a oxi-

danty No Yellow

Zesvětlení
až o 7 tónů

FA1076102 – 425 Kč / 17,16 € bez DPH



Technologie

Zdravé vlasy

Po použití
standardního

konkurenčního
odbarvovacího prášku

Po použití
Odbarvovacího

prášku No Yellow Blue
(modrý)

Díky aktivnímu komplexu Osmo Protector se
vlasům dostává při procesu odbarvení ochrany
nejen vnější ale i hloubkové struktury. Výsledkem
je maximální možná hydratace během samotného
procesu odbarvení.

Tato technologie pracuje na principu adhese molekul
vody ve vlasech a tím chrání strukturu vlasu
před invazivními prvky odbarvující vlas.

Výsledkem je jasnější a celistvější efekt odbarvení.



450 g

 
Proti třepení vlasů

Technologie
Profesionální pomoc kadeřníkům pro předcházení

žlutým odleskům již při procesu odbarvení. Nezbytný
produkt k dosažení perfektní blond 8-9-10 stupně.

Odbarvovací prášek  
No Yellow Violet (fialový)

Ideální pro
všechny typy vlasů

Vhodný pro
Odbarvení středně tmavých 
základů vlasů (odstíny 4-6) 
a pro přírodní a barvené vlasy

Fialové 
pigmenty
Neutralizují žluté
odlesky

Výsledek
Zářivější a sjednocené  

odbarvení

Výhody
Vhodné pro vegany,

bez silikonů

Vhodný k použití
V poměru 1:2 se všemi  

oxidanty Fanola a oxidanty  
No Yellow

Zesvětlení až
o 7 tónů

FA1076103 – 425 Kč / 17,16 € bez DPH



450 g

 
Bez amoniaku

Technologie
Ideální pro předcházení červeným odleskům při
odbarvování. Receptura je šetrná k přirozené

pigmentaci vlasů.

Odbarvovací prášek  
No Yellow Green (zelený)

Ideální pro
přírodní vlasy

Vhodný pro
Odbarvení velmi tmavých 
základů vlasů (odstíny 3-5)

Zelené 
Pigmenty
Neutralizují červené
odlesky

Výsledek
Postupné, rovnoměrné

a sjednocené odbarvení

Výhody
Vhodné pro vegany, bez

silikonů, bez amoniaku

Vhodný k použití
V poměru 1:2 s oxidanty

Fanola a oxidanty No
Yellow až po 30 Vol

Zesvětlení
až o 5 tónů

FA1076104 – 425 Kč / 17,16 € bez DPH



Neutralizační odbarvovací krém
500 g

Odbarvovací krém  
No Yellow Black Cream

Ideální pro
všechny typy vlasů
včetně již odbarvovaných

Vhodný pro
Jakýkoliv typ zesvětlování
Může být aplikován 
blízko kořínků vlasů

Černé 
pigmenty
Optimalizují žluté 
a oranžové odlesky a čistí 
pigmentaci již při
odbarvování

Výsledek
Neutrální, čisté  

odbarvení do  
studeného odlesku

Výhody
Vhodný pro vegany,

neobsahuje silikony, vysoká
koncentrace přírodních olejů

Vhodný k použití
Se všemi oxidanty Fanola

a No Yellow oxidanty

Zesvětlení až
o 7/8 tónů

FA1076084 – 495 Kč / 19,99 € bez DPH



Přirozená studená blond
jen v jednom kroku!

Technologie

Černé pigmenty neutralizují teplé tóny melaninu ve 
vlasech a vytvářejí tak přirozené blond, neutralizované, 
nebo platinové odlesky v závislosti na vlasovém 
základu a síle použitého oxidantu.

Odbarvovací krém zanechává vlasy neutralizované 
s popelavým efektem. 

Obsažené fruktózové komplexy vyspravují a chrání 
vlasy během procesu odbarvení.





spolehlivá cesta 
pro profesionály

k perefektní blond

Speciální kombinace krémového oxidantu 
a fialového pigmentu vytváří zcela nový 
produkt = fialový oxidant No Yellow, 
který je pod značkou Fanola petentován. 
Neutralizuje žluté a oranžové odlesky již 
při fázi odbarvení.

fialové
oxidanty



Ideální pro
tónování a postupné
zesvětlování

Textura
Krémová a perfektní
pro použití se speciálními 
fóliemi na odbarvování
No Yellow

Při práci  
s tonerem

podporuje správnou 
pigmentaci

Neodbarvuje  
přirozený melanin

Zlepšuje proces neutralizace
teplých odlesků

Při práci
se zesvětlovači

pomáhá efektivně
vytvářet postupné  

a přirozené odbarvení
(„sunkiss efekt“)

1000 ml

Oxidant No Yellow  
Violet Peroxyde 5 vol

FA1076082 – 125 Kč / 5,05 € bez DPH



Ideální pro
barvení
a odbarvování

Textura
Krémová a perfektní
pro použití se speciálními 
fóliemi na odbarvování  
No Yellow

Při barvení
Ideální pro práci se šedými 

vlasy a pro maximální efekt 
odlesků 

Výborné zesvětlující vlastnosti
pomáhající rovnoměrné

pigmentaci

Při použití
se zesvětlovači

Skvěle funguje časem působení
vůči míře zesvětlení

Při použití s ML00
Pročišťuje barvu a zjemňuje

dorost mezi barveními

1000 ml

Oxidant No Yellow  
Violet Peroxyde 25 vol

FA1076083 – 125 Kč / 5,05 € bez DPH



Komunikační materiály  
a příslušenství

Houbička No Yellow
Pro techniku volnou rukou a balayage

Fólie na odbarvování  
No Yellow 10x30cm (300 ks)

Fólie z inovativního materiálu,  
který je omyvatelný a znovu použitelný. 

Perfektně přilne k vlasům.

FA8076116 – 299 Kč / 12,08 € bez DPH

FA8076115 – 119 Kč / 4,81 € bez DPH
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