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Fanola, saç stilistlerinin teknik olarak mükemmel bir 

sonuç elde etmeleri için , geleneksel olmayan, 

yaratıcılıklarını ifade edebilmeleri sayesinde çok çeşitli 

profesyonel , güçlü  ve yenilikçi kaliteli ürünler sunan, 

dünya çapında uluslararası bir markadır.

Fanola canlı ve coşkulu çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. 
Fanola , tüm bireysel ihtiyaçlara uygun çok sayıda 
şaşırtıcı ve yenilikçi etkiyi garanti eden çok yönlü 
ürünlere sahiptir. Fanola ile yaratıcılık, ekosistemi 
sosyal medya olan kuaförlerin ve tüketicilerin 
canlılığını ifade ediyor.



color authority
vitality

color

wow effect
expression of vitality,
amazing effects, technical skill

social inspired
democratic
global

sharing

inspired
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creativity
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creativeexpression



Yaratıcılığın ortaya koyduğu yeniliğin ifadesi olarak 
Fanola , yeni nesil ürünlerini kuaförlerinin hizmetine 
sunarak, saça tam anlamıyla saygı gösterirken farklı renk 
ve teknikleri deneyebilmenin garantisini sunuyor.

Kuaförlerimizin yaratıcılığını , her gün yeni ve şaşırtıcı 
tasarımlar ile  güzellik kavramını her gün bir adım 
öteye  birlikte taşıyoruz. Sonuçlarını paylaşmayı 
sevdiğimiz, ilham vermek ve kendilerini sosyal medya 
aracılığıyla ifade etmek için kullanabilecekleri küresel 
bağlamdan ilham almak  için sizlerle beraberiz.



#fanola  
#fanolalove  
#fanolapeople  
#fanolastreetart  
#creativitytoshare

TheCommunity
Paylaşmayı, ağ oluşturmayı, insanlar arasındaki 
bağlantılara yardımcı olmayı ve coşku ve canlılık 
duygusunu teşvik etmeyi seviyoruz! Fanola
topluluğunun her üyesi, olumlu şeyleri yaymak için 
aktif olarak katılmaya ve içerik paylaşmaya davet 
edilir. Fanola , tasarımlarınızı bizi etiketlerseniz, 
sizleri global bir platforma taşıyoruz.

@fanola_turkiye
@fanola.official

@fanola_turkiye
@fanola.official

@fanola.official

@fanola.official

















eşitlik
çeşitlilik
özgürlük

sıradışı

Saygı

Inclusivity
Fanola, dünyanın her yönünü ve bireysel kişisel 
ifadeleri kucaklayarak herkesi en özgün benliğini ifade 
etmeye davet ediyor. İfade özgürlüğü ve çeşitliliğe 
saygı! Bunlar, herkesin kendi alanını bulduğu Fanola
topluluğunun 2 temel taşıdır. Kendilerini tanıtmak ve 
#Fanola_turkiye tarafından sıcak ve coşkulu bir 
şekilde karşılıyoruz. Farklılıklar bizi eşsiz ve özel kılar.







Kendinle Gurur Duy ! 
Asla Tasarımlarını 
Saklama, Hayatın 
Her Renginin Tadını 
Çıkar!





reas1 Colourand
technical products

Fanola Boya  grubu , saç dünyasında ki  en geniş renk 
yelpazesine sahip profesyonel teknik ihtiyaçları 
karşılayabilecek kapasitededir. Kuaförler en cesur  renkleri 
deneyebilir ve yaratıcı  tasarımlar yapmasına olanak verir. 
Göz alıcı renkler yaratırken , sağlıklı saçlar için de garanti 
verir. Mükemmel performansın nihai sonucu. elbette 
inanılmaz .

2Treatments
Yaratıcılığı  ve  ifade özgürlüğünü ön planda tutan Fanola , 
ürünlerini tasarlarken sürekli  araştırma ve inovasyonu her 
zaman  saç ve saç  derisinin  sağlığını hedefleyerek, her 
ihtiyacı karşılayan ve etkili çözümler, sunmak için   kapsamlı 
olarak  tedavi saç bakımı grubunu yeniler.

3Styling and finishing

Her saç stilsti, son dokunuşlarına imkan sağlayan geniş bir  

şekillendirici serisini özenle hazırladı.





Noyellow



Dekolere edilmiş, sarı, gri saçlar için 
istenmeyen  sarıları yok eden Devrim 
niteliğinde bir  sistemdir. 



Mükemmel, sağlıklı ve canlı  sarı  
renkleri   korumak için formüle edilmiş  
bakım  serisidir. Özel teknoloji  formülü
ile  olağanüstü  yumuşaklık, parlaklık ve
ipeksilik  veren  optimum sonuç  yaratır.





color









Treatments



Kuru ve Nemsiz Saçlar İçin 
Yeniden Yapılandırma Etkisi



Kuru ve nemsiz saçların yeniden 
yapılandırılması için profesyonel bakım yapar. 
Olağanüstü yumuşaklık ve parlaklık sunar. Süt 
proteinleri ile zenginleştirilmiş, hayat dolu 
yumuşak saçlar için nemlendirir ve besler



3 ml
100 ml

cod.1076066
cod.1076062

3

RESTRUCTURING  
CREAM FOR  
SPLIT ENDS
100 ml cod. 1076061

RESTRUCTURING  
FLUID CRYSTALS

R
L

ESTRUCTURING  
EAVE-IN  
CONDITIONER

00 ml cod. 1076057





Saçlarda İstenmeyen Turuncu 
Yansımaları Yok Eder.

No Orange,  saçlarda istenmeyen 
bakır/turuncu tonlarını nötralize eden özel, 
yüksek konsantrasyonlu mavi pigment ile formüle 
edilmiş profesyonel bakımdır.



Esmerler için, istenmeyen kırmızı 
yansımaları nötralize etmek için özel 
bir yeşil pigment ile formüle edilmiş, 
profesyonel bir bakımdır

Koyu Kestane ve Kahverengi Saçlar İçin .



Boyalı ve İşlem Görmüş Saçlar 
İçin Renk Koruyucu Seri.



3 ml cod.1086828
100 ml cod.1086230

COLOUR-CARE  
FLUIDCRYSTALS

Boyalı saçlar için saçı besleyen 
ve parlaklık veren , yeniden 
yapılandıran ve saçtaki rengin 
süresini ve parlaklığını koruyan 
özel bir bakım serisidir.



Sık Yıkanan Saçlar İçin Uygun 
Şampuandır

Özel nemlendirici ajanlar sayesinde saç 
derisinin doğal nem seviyesine saygı 
duyarak nazikçe temizler.



Mükemmel pürüzsüz saçlar için ideal bir bakımdır. Düz, 
dalgalı veya kıvırcık saçlar için uygundur .Saçın şekil 
almasını kolaylaştırır ve elektriklenmeyi ortadan kaldırır, 
Pamuk Yağı ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde 
en zor saçları bile yumuşatır ve kontrol eder.



İnce Telli ve Zayıf Saçlar İçin 
Hacim Kazandıran Şampuandır

İnce telli  saçları, hacimli, 
elastik hale getirmek için formüle 
edilmiş volume şampuandır.



Kıvırcık ve dalgalı saçlara özel bir  bakım 
grubudur. İpek proteinlerine  dayalı
formülü, saçı nemlendirerek, 
elektriklenmeden ve bukleleri
güçlendirerek,  yumuşak, hafif ve 
canlı bırakarak bakım yapar.



Sağlıklı  ve parlak 
saçlar için sebum
düzenleyici etkiye 
sahip yeniden
dengeleyici 
saç peelingi

İnce telli zayıf, dökülme problemli 
saçlar için enerji verici bakımdır. 
Doğal bileşenlere ve elementlere 
dayalı formülü, olağanüstü 
besleme özelliği ile saça canlılık 
sağlar ve sağlıklı, güçlü ve dirençli 
saçlar için enerji ve gücü geri 
kazandırır.



Yağlı Saç Ve Derisi İçin 
Yağlanma  Önleyici Şampuan

Saç derisi sorunlarına ve kepeğe 
maruz kalan saçlar için arındırıcı 
bakım. Saç derisini arındırır ve 
yumuşak, hafif ve parlak saçlar için 
hücre aktivitesini uyarır.

Saç derisi 
hassasiyeti 
sorunlarına 
ve tahrişe 
etkin bir 
şekilde yanıt 
vermek için 
hassas saç 
derisine özel 
profesyonel 
bir şampuan
dır.



"Fanola  
Brand Book"



200 ml cod. 1076002
750 ml cod. 1076003

THESTYLING  
MASK

250 + 200 ml cod.1076004

KITRETAIL

100 + 50 ml cod. 1076005

KIT TRAVEL SIZE
KITRETAIL

250 ml cod.1076000
1000 ml cod.1076001

THEPREP
CLEANSER

Tüm saç tipleri için 
uygun ,saçı besleyen, 
bakım yapan , 
şekillendiren ve daha 
uzun süre kalıcı 
mükemmel bir stil 
sağlayan  kompakt 
ürün yelpazesidir. No 
More » benzersizdir» 
Saçın daha iyi kontrol 
edilmesini ve daha 
iyi korunmasını 
sağlar. Durulama ve  
kuruma sürelerinin 
kısaltılmasını garanti 
ettiği için çevre 
dostudur. 



Hasarlı  Ve Yıpranmış Saçlar İçin 
Yeniden Yapılanma Tedavisidir. 

300 ml
1000 ml

cod.1086642
cod.1086643

RECONSTRUCTIVE  
SHAMPOO

300 ml
1000 ml

cod.1086644
cod.1086645

RECONSTRUCTIVE  
MASK

150 cod. 1086646

IN
RE
FI
L

RECONSTRUCTIVE  
FILLER
SPRAY

150 ml cod. 1086647

NTENSIVE  
ECONSTRUCTOR
ILER

50 ml

Kuru ve yıpranmış  ve 
hasarlı saçlar için 
yeniden yapılandırma 
tedavisidir. Keratin ve 
Hyaluronik Asit'in özel 
sinerjisi etkilidir .Hasarlı 
bölgeleri yeniden 
yapılandırır ve 
dolgunlaştırır. Saçı 
sağlıklı yapısına 
kavuşturur. Botugen
profesyonel bir bakım –
tedavi sistemidir.



200 ml cod. 1086582

PROGRESSIVE  
SMOOTHING  
SPRAY

300 ml cod. 1086580
1000 ml cod. 1086581

ANTI-FRIZZ  
DISCIPLININ
G  MASK

300 ml
1000 ml

cod.1086382
cod.1086413

ANTI-FRIZZ  
DISCIPLININ
G  SHAMPOO

Düzleştirme İşlemi Yapılmış Ya da  
Keratin Dengesini Kaybetmiş   Saçlar 
İçin Uygundur.

.

.

Hem kimyasal işlemler ile elde edilmiş kalıcı 
düzleştirme işlemlerine maruz kalan, hem de 
termal ısı ile elde edilen düzlüğü 
mükemmelleştirmek ve korumak 
için Keratin, Shea Yağı ve Macadamia Yağı ile 
zenginleştirilmiş profesyonel sakinleştirme 
programıdır. Hassas ve dengeli formülü, saçı 
besler, nemlendirir ve korur ve keratin takviyesi 
yapar.



9 Özel Renk ,Besleyici, 
ve Canlandırıcı Maske



Mevcut  saç rengini  yenileyen 
ya da uygun zeminlerde  geçici 
farklı renk deneyimleri için  
silikon içermeyen besleyici , 
bakım  ve renk pigmentli 
maske.



Technical
products



119
nuances

Professional permanent  
oxidation coloring

HAIRCOLOURING  
CREAM
100 ml



Saç derisine ve saça maksimum saygı göstererek 
hassas, güvenilir ve uzun süreli renk sonuçları 
sağlamak için formüle edilmiş Ginkgo Biloba ile 
zenginleştirilmiş eksiksiz bir seri. 119 tondan oluşan 
renk kataloğu ile sonsuz renk nüansları oluşturmak 
için karıştırılır



Profesyonel Boyama 
Servisi Fanola İle 

Sadece 10 Dakikada!

Sadece 10 dakikada parlak, göz alıcı ve 
kalıcı renkler. Salonlarda zaman 
yönetimini arttıran, profesyonel  boya 
servisi sunar.23 renk  mevcuttur, hepsi 
birbiriyle karıştırılabilir.









Clear
60 mlcod. 1076038

Pure Aqua
60 mlcod. 1076035

Flash Yellow
60 mlcod. 1076030

Orange Shock
60 mlcod. 1076034

Spicy Red
60 mlcod. 1076031

Purple Grape
60 mlcod. 1076033

Electric Blue
60 mlcod. 1076029

Double Ash
60 mlcod. 1076036

Cold Steel
60 mlcod. 1076037

Emerald Green
60 mlcod. 1076032

Oksidan Gerekmeyen ,  10  Göz 
Alıcı  , Vegan Ve Kalıcı Renkler. 
Üstelik Sadece 5 Dakika İşlem 
Süresi.



.

60 ml

DIRECT  
COLOR

Kremsi dokusu, oksidasyon gerektirmeyen özel formülü ile 
harika bir boyama konforu sağlar. Sadece 5 dakikada 
renklerin en yeni nesil direkt pigmentler sayesinde saçtaki 
renklendirmeyi kökten uca parlak ve daha uzun 
ömürlüdür.



Teknik Hizmetler İçin Devrim

Boyama, açma, röfle, 
perma ve düzleştirme 
gibi tüm teknik işlemler sırasında saçı 
koruyan profesyonel sistem. 
Renklendirme ve açma işlemlerinde , 
sonucu  değiştirmeden işlem yapan 
yüksek  performans.



Tüm Teknik Hizmetler İçin  
Oksidan

Tüm teknik 
işlemler  
sırasında 
mutlak 
performansı 
garanti 
edebilen  özel
kokulu ve 
stabilize 
oksidan
emülsiyonlar





Oro Therapy



24k Altın İle Tüm Saç Tipleri 
İçin Yapılandırıcı  Bakım Serisi.



24K ALTIN, Keratin ve Argan Yağı ile formüle 
edilmiş tüm saç tipleri için  yapılandırıcı bir 
bakım  ritüelidir. Saçlar  altın kadar parlak, 
ipek kadar yumuşak ve hava kadar hafif!







Tüm Saç Tipleri İçin , 24 K Altın  
Perma  Sistemi …  Yüksek 
Koruma  Özelliği …Amonyaksız !



Orotherapy 24 K ile renklendirme 
ve açma işlemleri  için özel kremsi 
oksidan emülsiyonlardır.



500 ml
750 ml

cod.1096386
cod.1096387

EXTRASTRONG  
HAIR SPRAY

EXTRA STRONG  
ECOLOGICLAQUER
320 ml cod. 1096390

EXTRASTRONG  
HAIR MOUSSE
400 ml cod. 1096391

300 ml cod. 1096392

THERMAL
PROTECTIVE
FIXINGSPRAY

cod. 1096523

EXTRASTRONG  
SHAPINGMATT
PASTE
100 ml

Tüm  Saç Tasarımlarına  
Şekillendirme Ve Son Dokunuş  
Mucizeleri .



EXTREME  
FLUIDGEL
250 ml cod. 1096527

cod. 1096524

SHAPING
PASTE
100 ml

Doğrudan stilistler tarafından önerilen özel şekillendirme 
teknikleriyle profesyonellerin yaratıcılıklarını ifade
etmelerine olanak tanıyan, olağanüstü  performans 
için şekillendirme aletlerinin kullanımında tam güvenlik 
sağlayan  yenilikçi ve işlevsel profesyonel ürünler



CURLY MOUSSE
300 ml cod. 1096415

cod. 1096466

CURL DEFINING
FLUID
250 ml

2 cod. 1096464

CURL DEFINING
CREAM

50 ml



cod. 8076202

COLOR  
CHART  
COLORZOOM
cod. 8076170

COLOR  
CHART  
COLOR MASK

cod. 8076118

COLOR  
CHART
FANOLA COLOR

Communication &Tools



COLOR  
CHART  
FREEPAINT
cod. 8076047

COLOR  
CHART
NO YELLOW
cod. 8076156

Grande  
Mini

cod.8076027
cod.8096821

COLOR  
CHART
ORO THERAPY
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PETTENON COSMETICS S.p.A.
Via del Palù 7/D, 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALY

8076216


