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Στη L’Oréal Professionnel, η κληρονομιά μας έχει τις ρίζες της στο χρώμα –  
ο Eugène Schueller, ο ιδρυτής μας, δημιούργησε την πρώτη αβλαβή βαφή μαλλιών 
στον κόσμο το 1909. Η υλοποίηση αυτού του οράματος – να εφεύρουμε το μέλλον και 
να αναβαθμίσουμε την εμπειρία βαφής στο κομμωτήριο – αποτελεί έκτοτε αποστολή 
και αυτοσκοπό μας. Το 2009, φέραμε την επανάσταση στον κόσμο του χρώματος, με 
την iNOA: την πρώτη επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, με τη δύναμη του 
ελαίου.

Τώρα, χάρη στην επιστήμη και την τεχνολογία, επαναπροσ-
διορίζουμε ξανά τα όρια. Η νέα iNOA, σε συνδυασμό με το 
iNOA ID, προσφέρει την πιο πολυτελή, επαγγελματική και 
εξατομικευμένη εμπειρία βαφής μέχρι σήμερα. 

Η iNOA γίνεται επίσης πιο βιώσιμη χάρη στη νέα 
συσκευασία οικολογικού σχεδιασμού, από
ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά.

Κλείστε ραντεβού με τον μελλοντικό σας εαυτό.

Anne Machet
Γενική Διευθύντρια  
της L’Oréal Professionnel.

‘‘Πρωτοπορώντας στη βαφή των μαλλιών από το 1909, εξακολουθούμε, 
μέχρι και σήμερα, να διευρύνουμε τις δυνατότητες των κομμωτών με  
τις πιο πρόσφατες καινοτομίες μας.’’ 
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Ραντεβού 
με τον νέο σου εαυτό.

                  
Η πολυτελής εμπειρία βαφής στο κομμωτήριο.

Με τη δύναμη του ελαίου. Χωρίς αμμωνία.
Χρώμα με ένταση. +48% περισσότερη λάμψη.* Βέλτιστη άνεση στο τριχωτό.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

*εργαστηριακή δοκιμή σε σύγκριση με πριν τη βαφή.

Book your salon rendezvous now.
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Η νέα iNOA,  
η πολυτελής εμπειρία 
βαφής στο κομμωτήριο,
συνδυάζεται τώρα με 
μια επαγγελματική 
διάγνωση.
Ανακαλύψτε τη νέα iNOA, με τεχνολογία ODS, χωρίς αμμωνία. 
Τώρα, με βελτιωμένη σύνθεση αλλά και με νέα, πλήρη διαδικασία 
διάγνωσης που ενισχύεται μέσω της τεχνολογίας. Πιο εύκολη & 
πιο γρήγορη εφαρμογή για τον κομμωτή και εγγυημένα εξαιρετικό 
χρωματικό αποτέλεσμα, μέσα από μια ολοκληρωμένη, πολυτελή 
εμπειρία στο κομμωτήριο. Η νέα αυτή σύνθεση περικλείεται σε 
βελτιωμένη συσκευασία – πιο premium, πιο διαισθητική, αλλά  
και πιο βιώσιμη τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς 
την παραγωγή της. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2022, 7.300 κομμωτές σε όλον τον  κόσμο 
θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη σύνθεση και  
τη συσκευασία της νέας iNOA για πρώτη φορά.

Η νέα iNOA.



Η πρωτοποριακή σύνθεση της iNOA, η οποία κυκλοφόρησε το 2009,  
εξασφαλίζει χρώμα υψηλής απόδοσης αξιοποιώντας τη μοναδική δύναμη του 
ελαίου – χάρη στην πατενταρισμένη, αποκλειστική τεχνολογία OIL DELIVERY 
SYSTEM (ODS), με σύνθεση με 60% περιεκτικότητα σε έλαιο. Η τεχνολογία  
ODS ωθεί τις χρωστικές στο εσωτερικό της τρίχας τόσο αποτελεσματικά  
που δεν χρειάζεται αμμωνία.

Πέρα από καταλύτης για τη βαθύτερη διείσδυση των χρωστικών στην τρίχα,  
η μοναδική αυτή υψηλή περιεκτικότητα σε έλαιο δημιουργεί υγιές, λαμπερό, 
αξιόπιστο χρώμα γεμάτο ζωντάνια. Με βέλτιστη άνεση στο τριχωτό, και χωρίς 
καθόλου δυσάρεστες οσμές καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας, η iNOA 
εξασφαλίζει επίσης 100% κάλυψη των λευκών και ορατή βελτίωση της  
ποιότητας των μαλλιών. Αφήνει τα μαλλιά 48%* πιο λαμπερά.

Αυτή η σύνθεση, με τη δύναμη του ελαίου, φέρνει την επιτομή της πολυτέλειας 
στη διαδικασία της βαφής μέσα από μια απολαυστική εμπειρία στο κομμωτήριο, 
η οποία εξατομικεύεται χάρη σε μια υπερσύγχρονη επαγγελματική εφαρμογή 
διάγνωσης, το iNOA [ iD ]. Η νέα έξυπνη σύνθεση, με υφή που δεν στάζει, 
ξεβγάζεται πιο εύκολα. Η νέα σύνθεση της iNOA σχεδιάστηκε πιο ρευστή, κάτι 
που διευκολύνει τόσο την εφαρμογή όσο και το ξέβγαλμα, κάνοντας πιο εύκολη 
τη δουλειά των κομμωτών. 97%** των κομμωτών είπαν ότι η νέα σύνθεση είναι 
ευχάριστη στη χρήση.

iNOA, η επαγγελματική 
και πολυτελής βαφή 
χωρίς αμμωνία, σημείο 
αναφοράς στο χρώμα.

Επαγγελματική διάγνωση, για εξατομικευμένο χρώμα.

Χρώμα υψηλής απόδοσης & μακράς διάρκειας, με 100% κάλυψη των λευκών.

Έντονη λάμψη: +48%*.

Άοσμη και ευχάριστη εμπειρία εφαρμογής.

Βέλτιστη άνεση στο τριχωτό.

Η νέα iNOA.

* Εργαστηριακή δοκιμή, σε σύγκριση με πριν από τη βαφή.
** Δοκιμή χρήσης από 96 κομμωτές.
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Νέα έξυπνη συσκευασία.

Η νέα iNOA.

Πιο βιώσιμη.

Η νέα iNOA συμβάλλει στις προσπάθειες βιωσιμότητας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις  
της L’Oréal Professionnel. Το μικρότερο σωληνάριο από 95% ανακυκλωμένο αλουμίνιο 
και η κατάργηση του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης κάνουν τη συσκευασία πιο βιώσιμη, με 
εξοικονόμηση 79 τόνων χαρτιού τον χρόνο. Η βαφή ξεβγάζεται πιο εύκολα βοηθώντας  
έτσι στη μείωση της χρήσης νερού – βασικό τομέα ανάληψης δράσης για τη μάρκα.

Πιο βολική. 

Τα σωληνάρια μπορούν τώρα να τοποθετηθούν κάθετα, εξοικονομώντας χώρο στο 
κομμωτήριο. Ο οδηγός Pantone και ο αριθμός της απόχρωσης στο μπροστινό μέρος της 
συσκευασίας δίνουν πιο ξεκάθαρη εικόνα στον κομμωτή βοηθώντας τον να βρει εύκολα, 
πάνω στο τρέξιμο της δουλειάς, τις αποχρώσεις που χρειάζεται για το μείγμα του.

Πιο εκπαιδευτική.

Ο κωδικός QR πάνω στη συσκευασία δίνει άμεση πρόσβαση σε χρήσιμο εκπαιδευτικό 
περιεχόμενοηλεκτρονικής μορφής – άρα χωρίς να χρησιμοποιείται χαρτί. Ο κομμωτής  
μπορεί να μάθει τα πάντα για την iNOA, καθώς και για το πώς να βελτιστοποιήσει την  
κάλυψη των λευκών και την αλλαγή χρώματος.



08 Χρωματική παλέτα.

Πολυτελής βαφή με τη δύναμη του ελαίου, 
τώρα σε 91 αποχρώσεις.
Μια τεράστια γκάμα επαγγελματικών αποχρώσεων, σε 10 χρωματικές οικογένειες. 

Η μεγάλη χρωματική παλέτα εξοπλίζει τον κομμωτή με απεριόριστη δημιουργικότητα.  
Με δυνατότητα είτε να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα είτε να αναμειχθούν, οι αποχρώσεις 
της iNOA προσφέρουν έως και 100% κάλυψη των λευκών και χρώμα υψηλής απόδοσης.

21 βασικές 
κλασσικές, 

βαθιές, ντορέ 
αποχρώσεις.

4 ιριζέ
.2/.20/.21

1 ματ
.17

13 ντορέ
.3/.34/.35

16 σαντρέ
.1/.10/.11/.12

8 χάλκινα
.4/.40/.43/.44/.45

6 κόκκινα
.5/.56/.60/.62/.66

4 μόκα
.8

12 ψυχρά 
καστανά

.13/.15/.18/.23/.25

5 ζεστά 
καστανά
.31/.32

+ Clear
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Η διάγνωση  
σε νέα διάσταση.
Η iNOA [ iD ] δίνει στην πελάτισσα τη δυνατότητα 
να δει σε προεπισκόπηση το χρωματικό αποτέλεσμα 
στα μαλλιά της, πολύ ρεαλιστικά, ακόμα κι όταν
επικαλύπτονται δύο αποχρώσεις από τον κομμωτή.

Για τους κομμωτές iNOA, η πρόσβαση σε μια 
εξατομικευμένη, λεπτομερή συμβουλευτική 
διάγνωση για τις πελάτισσές τους γίνεται  
τώρα απλή υπόθεση.

Η διάγνωση ανεβαίνει επίπεδο, για την πιο πολυτελή 
εμπειρία βαφής.

Γιατί, παρ’ όλο που το 80%* των κομμωτών λένε ότι ξεκινούν 
την επίσκεψη κάθε τους πελάτισσας με μια συμβουλευτική 
διάγνωση, μόνο το 7%* των γυναικών αισθάνονται ότι 
όντως γίνεται μια τέτοια διάγνωση. Η iNOA ενσαρκώνει 
την τελευταία λέξη του επαγγελματισμού, γι’ αυτό και δεν 
θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται από ένα εξειδικευμένο 
εργαλείο – κι αυτό το εργαλείο είναι το iNOA [ iD ] – που να
διευκολύνει την επικοινωνία κομμωτή-πελάτισσας ώστε να 
ευθυγραμμίζεται η ιδέα που έχουν και οι δύο σε ό,τι αφορά 
το χρώμα. 

iNOA [ iD ]: Η διάγνωση σε νέα διάσταση.

* Πηγή: Μελέτη Cocedal.



iNOA [ iD ], με τη δύναμη  
της Modiface, για την πιο 
ρεαλιστική διάγνωση πάνω  
στο χρώμα μέχρι σήμερα.

10 iNOA [ iD ]: Η διάγνωση σε νέα διάσταση.

Οι πελάτισσες έχουν τη δυνατότητα εικονικής δοκιμής για το χρώμα που  
θέλουν, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης που εμπλουτίστηκε με 
εκατοντάδες εικόνες από εκπαιδευτές της L’Oréal Professionnel από όλον  
τον κόσμο (Ευρώπη, Βραζιλία, Ινδία, ΗΠΑ). Με το iNOA [iD], παρέχεται πλέον 
η δυνατότητα προεπισκόπησης μέσα από τη λειτουργία εικονικής δοκιμής που 
σχεδίασε η Modiface.

Το χρωματικό αποτέλεσμα στα μαλλιά γίνεται ρεαλιστικό, και η πελάτισσα 
παίρνει έμπνευση από το look book iNOA και το ψηφιακό δειγματολόγιο.

Αυτό το νέο εργαλείο διάγνωσης δίνει επίσης στους κομμωτές την ευκαιρία να 
αναδείξουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους, με μια υπηρεσία που η πελάτισσα 
μπορεί να απολαύσει μόνο στο κομμωτήριο. Η διάγνωση 5 βημάτων καλύπτει το 
ποσοστό των λευκών, τον τύπο της επιθυμητής κάλυψης, την απόχρωση για τη 
ρίζα και τα μήκη, αλλά και το ρεφλέ που πρέπει να εφαρμοστεί. Στη συνέχεια,  
ο κομμωτής μπορεί να δει την ακριβή, εξατομικευμένη συνταγή που του 
προτείνει η εφαρμογή σύμφωνα με τα παραπάνω.



L’Oréal Professionnel,  
πρωτοπόρος στη βαφή 
των μαλλιών από το 1909.

11 Επαναπροσδιορίζοντας τις βαφές μαλλιών: η γέννηση της iNOA.

Από την πρώτη στιγμή, η L’Oréal Professionnel στηρίζει τους κομμωτές με νέες τεχνολογίες που κάνουν 
τη δουλειά τους ακόμα πιο δημιουργική και πιο εύκολη. Με την ανάπτυξη της iNOA, η L’Oréal Professionnel 
δημιούργησε ένα εντελώς νέο σύστημα για τη βαφή των μαλλιών – που, για πρώτη φορά, βασίζεται στο έλαιο.

Αλλάζοντας τα δεδομένα στις βαφές μαλλιών που η ίδια η μάρκα εφηύρε το 1909, η iNOA είναι το αποτέλεσμα  
της σταθερής μας επιδίωξης να θέσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία στην υπηρεσία των κομμωτών. Το σπουδαίο  
αυτό ταξίδι, από την πρώτη βαφή μαλλιών στον κόσμο μέχρι τη νέα iNOA σήμερα, εξιστορείται λεπτομερώς για πρώτη  
φορά μέσα από ένα βιβλίο που θα συνοδεύσει το λανσάρισμα της νέας iNOA και θα πραγματεύεται την κληρονομιά 
της μάρκας μας.



Επαναπροσδιορίζοντας τις βαφές μαλλιών: η γέννηση της iNOA.

Επαναπροσδιορίζοντας  
τις βαφές μαλλιών:  
η γέννηση της iNOA.
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Μην βλέποντας να σημειώνεται πρόοδος, η Leïla Hercouet ζήτησε από τους
ερευνητές της να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα συγκρίνοντας τα
συστατικά κάθε σύνθεσης – την απόδοση ως προς το ξάνοιγμα των μαλλιών από  
τη μια πλευρά, και τον συνδυασμό των συστατικών από την άλλη – για να βρουν  
ένα κοινό σημείο. Έκανε αμέτρητα ταξίδια και πέρασε ώρες στο αεροπλάνο,
προκειμένου να μπορέσει να αναλύσει τα αποτελέσματα: "Μια μέρα, την ώρα που
περίμενα την πτήση μου, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αυτό που είχαν κοινό όλες 

οι συνθέσεις ήταν η ποσότητα νερού – όσο μειωνόταν 
η ποσότητα του νερού, τόσο αυξανόταν η ξανοικτική 
απόδοση. Πήρα επιτόπου τηλέφωνο το αφεντικό μου,  
λίγο πριν την απογείωση, και του είπα: Νομίζω ότι έχω 
τη λύση. Πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική για το  
νερό στη σύνθεση!"

Μόλις η Hercouet επέστρεψε στη Γαλλία, οι ομάδες της 
άρχισαν να πειραματίζονται με μικρότερες ποσότητες 
νερού. "Σκεφτήκαμε λοιπόν, αν βγάζαμε το νερό, με τι  
θα μπορούσαμε να το αντικαταστήσουμε; Προφανώς, 
το αντίπαλο δέος του νερού είναι το λάδι. Και έτσι 
γεννήθηκε η iNOA."

Η επιφοίτηση που οδήγησε στην ανακάλυψη του Oil Delivery 
System και τη δημιουργία της iNOA.

"Αυτό που έλειπε από τον κόσμο των βαφών ήταν μια σύνθεση που να έχει μεν την
απόδοση των συνθέσεων με αμμωνία χωρίς όμως τη δυσάρεστη οσμή· με άλλα
λόγια, μια σύνθεση χωρίς αμμωνία. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αφαιρέσουμε την
αμμωνία και να την αντικαταστήσουμε με άλλους, λιγότερο αλκαλικούς παράγοντες.  
Και φυσικά, στην αρχή, αποτύχαμε. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με την
αποτελεσματικότητα της αμμωνίας."

«Χρησιμοποιήσαμε μικρή ποσότητα νερού και μεγάλη ποσότητα λαδιού· το αντίθετο  
δηλαδή από ό,τι σε μια παραδοσιακή σύνθεση χωρίς αμμωνία όπου έχουμε 80% 

νερό και 20% άλλα συστατικά. Στο Oil Delivery System, έχουμε το ανάποδο 
60% λάδι, έναν παράγοντα ελέγχου υφής, και μικρή ποσότητα νερού.»

Leïla Hercouet
Ανώτερη Επιστημονική Συνεργάτιδα & Επικεφαλής 
Καινοτομίας στον Τομέα της Κομμωτικής στη L’Oréal.
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iNOA: η καινοτομία.

Καινοτομία ΧΩΡΙΣ αμμωνία.
Πέρα από επιστημονικό επίτευγμα, η iNOA άλλαξε τον τρόπο με τον οποίον  
η L’Oréal Professionnel προσέγγιζε την αγορά της βαφής των μαλλιών. Η iNOA 
σηματοδότησε την πρώτη φορά που το ίδιο το όνομα μιας προϊοντικής σειράς 
συμπεριλήφθηκε στο μενού υπηρεσιών σε κομμωτήρια σε όλον τον κόσμο. 

Η απήχηση και η αναγνωρισιμότητα της iNOA είναι πλέον τέτοιες που, συχνά, οι
γυναίκες μπαίνουν στο κομμωτήριο ζητώντας από μόνες τους αυτή την υπηρεσία
στον κομμωτή τους.

Ένα πολυβραβευμένο προϊόν.
Έχοντας αποκτήσει ευρεία αναγνώριση σε όλον τον κλάδο, η iNOA έχει λάβει
πληθώρα βραβείων για τη συνεισφορά της στην επανάσταση στο χρώμα των
μαλλιών· μεταξύ αυτών, η iNOA κέρδισε το βραβείο WWD Japan’s Best 
Professional Hair Color 2022, ενώ το αρχικό λανσάρισμά της απέσπασε τα βραβεία 
Allure Best of Beauty, WWD Beauty Biz, Realbeauty.com, Gold Star Awards, 
Behind the chair.com, και το γαλλικό Prix d’Excellence Marie Claire de la Beauté.

Επαναπροσδιορίζοντας τις βαφές μαλλιών: η γέννηση της iNOA.



Μια εμπειρία πολυτέλειας, 
μόνο στα κομμωτήρια.
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Η τελετουργία ομορφιάς iNOA.
Η επίσκεψη στο κομμωτήριο είναι μια όμορφη στιγμή για την πελάτισσα, όχι μόνο  
για το τελικό αποτέλεσμα αλλά και για την ίδια την υπηρεσία. Με μια ευχάριστη  
εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, και υψηλής απόδοσης χρώμα & λάμψη που  
μόνο ένας επαγγελματίας μπορεί να πετύχει, η iNOA είναι η απόλυτη έκφραση  
της φιλοσοφίας της L’Oréal Professionnel να προσφέρει εξαιρετική εξυπηρέτηση  
σε κάθε γυναίκα. 

Πλούσιο χρώμα, με τη δύναμη του ελαίου.
Η iNOA είναι μια πολυτελής επαγγελματική βαφή, μοναδική στο είδος της, που δρα
με τη δύναμη του ελαίου.

Η σύνθεση της iNOA είναι εντελώς άοσμη, γι’ αυτό και οι πελάτισσες απολαμβάνουν
τη διαδικασία της βαφής. Και τα αποτελέσματα είναι αναμφισβήτητα: έως και 100%
κάλυψη των λευκών, με βελτίωση της ποιότητας της τρίχας και έντονη λάμψη, όλα
εφικτά στα χέρια ενός έμπειρου επαγγελματία.

Επαυξημένη πολυτελής εμπειρία.
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Μαρίνα ΖΑΜΖΑΡΑ 
Social & Advocacy Manager L'Oreal 
Professionnel

#iNOA #haircolor #noammonia
 @lorealpro




