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Nowa Kolekcja Koloryzacji LOreal Professionnel 

przenosi do swiata bajek i snów 

Czy pamięta Pan/Pani „Alicję w Krainie Czarów”?
Może kojarzy Pan/Pani jakąś scenę, postacie
(królik, Królowa Kier, Kapelusznik)?

Podpowiedź: Alicja wpada do króliczej jamy, zmniejsza się
i wchodzi do magicznej krainy, w której rzeczywistość
wygląda inaczej: są zaburzone proporcje, dziwaczne postacie.

Z czym Panu/Pani kojarzą się letnie iluzje?
Lato: słońce, plaża, piasek?
Iluzje: magia, sny, królik w kapeluszu?

A teraz zapraszam do świata Letnich Iluzji ĹOréal Professionnel.



Wejdź do innego świata...

WEJDŹ DO ŚWIATA ILUZJI...



Świat, który widzimy, nie zawsze jest tym,
w co wierzymy.

Oczami dziecka, dostrzegamy szczegóły,
które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. 

Ta kolekcja jest przypowieścią, bajką,
w której modelki stają się postaciami
zamkniętymi w magicznych pudełkach. 

Letnie Iluzje zachęcają do tego, żeby puścić
wodze wyobraźni.

Wejdź do innego świata...

WEJDŹ DO ŚWIATA ILUZJI...



dziewczȩca

fi nezyjna

szalona

nowoczesna

KOBIETA

KOLEKCJI



Dziewczęca
Otacza się atrybutami zainspirowanymi światem bajek:
muszle, rozgwiazdy, parasolki, kokardy, magiczne pudełka, 
puderniczki – wszystko to tworzy wokół niej tajemniczą aurę. 
„Alicja z Krainy Czarów” to pozycja, do której wraca najczęściej.

Finezyjna…
Kobieta Kolekcji lubi fryzury o zwiększonej objętości.
Wybiera koloryzację nawiązującą do kolorów lata:
piasku, słońca i oceanu. Lubi jasne, ciepłe blondy i brązy.

Szalona…
Najlepiej czuje się latem, kiedy może puścić wodze wyobraźni. 
Uwielbia wszelkie odcienie szafi ru, szerokie bransolety, amulety, 
falbany, kwiaty. Odważnie łączy style i miesza gatunki.

Nowoczesna…
Nie lubi banalności. Lubi przewrotną sztukę, interesuje się
nowoczesną architekturą i fotografi ą.

KOBIETA KOLEKCJI



TRENDY I INSPIRACJE

Instalacje artystyczne i fotomontaz°

Świat wygląda
jakby przewrócił się
do góry nogami...

„Wielka sztuka” wkracza w otaczający nas krajobraz,
zaczarowując go...



TRENDY I INSPIRACJE

Instalacje artystyczne i fotomontaz°

Świat wygląda jakby przewrócił się
do góry nogami...

Inspiracją dla twórców Kolekcji były budowle i instalacje 
odwrócone do góry nogami. Z jednej strony są to miejsca 
magiczne, z drugiej budzą niepokój. Przykładem jest 
„Pokój z grzybami” – miejsce cudów i jednocześnie pokój 
pełen potworów.

Świat Letnich Iluzji to świat zaburzonych proporcji,
kiedy duże staje się małe, a małe staje się wielkie.

„Wielka sztuka” wkracza w otaczający nas 
krajobraz, zaczarowując go...



MODA

Gdy kolekcje mody snują ekstrawaganckie opowieści… 



MODA

Gdy kolekcje mody snują ekstrawaganckie opowieści… 

Na wybiegach mody:

•  wszystko jest dozwolone. Można dowolnie łączyć wzory i kolory,
•  dominują wyraźnie kobiece akcenty: duże kokardy, falbany, pióra i kwiaty, 
• opowiada się bajki za pomocą stroju,
•  przerysowuje się proporcje, wprowadza dziwaczne wzory oraz żywe kolory.



MAGAZYNY I REKLAMY

Reklamy stanowią tło dla baśni, przewracając
do góry nogami nasze spojrzenie na świat…



MAGAZYNY I REKLAMY

Reklamy stanowią tło dla baśni, przewracając
do góry nogami nasze spojrzenie na świat…

W kampaniach reklamowych wykorzystuje się 
motywy z bajek.

Modelki przenoszą się do nierealnego świata.

Strony czasopism stają się lustrem, poprzez 
które kobiety mogą wkroczyć do innego świata 
– świata, w którym kwiaty rozkwitają na 
ścianach łazienek, a z ramion wyrastają 
skrzydła.



KINO

Filmy zadziwiają, przenoszą do tajemniczego
świata magii…



KINO

Filmy zadziwiają, przenoszą do tajemniczego świata magii…

Kolekcja czerpie inspirację z fi lmów, które zabierają widzów w głąb intymnego
i nieskończonego świata snów i bajkowej krainy marzeń. Ostatnio na ekranach kin
królują fantastyczne fi lmy skierowane głównie do dorosłych. Przykładem jest:
„Incepcja” Christophera Nolana, „Alicja z Krainy Czarów” Tima Burtona.



PIASKOWA ILUZJA

Baza jasna

SŁONECZNA ILUZJA

Baza średnia

MORSKA ILUZJA

Baza ciemna



LETNIE ILUZJE

to kolejna Kolekcja Koloryzacji INOA

PIASKOWA ILUZJA

Baza jasna

SŁONECZNA ILUZJA

Baza średnia

MORSKA ILUZJA

Baza ciemna

Prezentujemy 3 muzy i 3 techniki
koloryzacji i strzyżeń



PIASKOWA ILUZJA

Baza jasna

 INOA 10,1 + 10

 INOA 9,3

 Platinium

SEKCJA TYLNA SEKCJA PRZEDNIA

SEKCJE KOLORYZACJA

STRZYŻENIE



Pierwsza muza nasuwa na myśl piaszczystą plażę
w pochmurny dzień. Chłodny globalny odcień
blond, uzyskany z mieszanki INOA 10,1 + 10
przypomina kolor piasku.

Jaśniejsze – zdekoloryzowane Platinium pasma
na zmianę ze złocistymi pasemkami są jak
przedzierające się przez chmury promyki słońca.

PIASKOWA ILUZJA

Baza jasna

 INOA 10,1 + 10

 INOA 9,3

 Platinium

SEKCJE



SŁONECZNA ILUZJA

Baza średnia

 INOA 6,3/6,33 (NOWOŚĆ)

 INOA 5

 INOA 9,3

SEKCJA TYLNA

SEKCJA PRZEDNIA

SEKCJE KOLORYZACJA

STRZYŻENIE



SŁONECZNA ILUZJA

Baza średnia

 INOA 6,3/6,33 (NOWOŚĆ)

 INOA 5

 INOA 9,3

Na bazie średniej możemy zobaczyć najbardziej
charakterystyczną technikę użytą w Kolekcji
– wyraźne odcięcie w prostej linii w przednich
pasmach pomiędzy dwoma kolorami.

Kolorem globalnym jest nowy złocisty odcień
INOA 6,3/6,33. 

Stylizacja przypomina zachód słońca. Jasny złoty blond 
niczym zachodzące słońce odcina się linią horyzontu
od ciemnego blondu.

SEKCJE



MORSKA ILUZJA

Baza ciemna

 INOA 3,15 (NOWOŚĆ)

 INOA 2,10

 Platinium/3,15

SEKCJE KOLORYZACJA

STRZYŻENIE

SEKCJA TYLNA SEKCJA PRZEDNIA



MORSKA ILUZJA

Baza ciemna

 INOA 3,15 (NOWOŚĆ)

 INOA 2,10

 Platinum/3,15

Globalnym kolorem w przypadku ostatniej muzy jest 
nowy odcień INOA 3,15. 

Wyraźnym akcentem kolorystycznym Morskiej Iluzji
jest odcień INOA 2,10, który niczym morska głębia
wyłania się spod koloru globalnego.

Asymetryczność fryzury podkreślają rozjaśnione pastą 
Platinium pasemka, które podczas malaksowania 
zostały stonowane odcieniem INOA 3,15.

SEKCJE
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