OYSTER
brochure
istituzionale

COSMETICS

ITALIAN
CREATIVITY

Made
in Italy

Sublime fruit

Sublime care

alapkezelés

alapkezelés

Sublime
23

Perlacolor

Perlacolor Purity
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tartós hajfesték

alkotó nélkül

Oxy cream

Directa

oxidáló emulzió

direkt szinezők

Argan silk

Bleacy
szőkítők

Straightening kit

Remove system

tartós kiegyenesítő

színeltávolító

14

Ice blond

Go color

sárgulás elleni sampon

festés utáni termékek

15

hajhullás ellen

33

34

Perlonda

Be Cool

Rebirth

Heaven Touch

All in one

tartós hullám

zsírosodás ellen

keratinos újjáépítés

mineralizálás

10 az 1 -ben

ALL
IN ONE

16

35

36

37

38

Fixi

COLOR
CARE

West Garda
Akadémia

STYLING
19

Stardust
korpásodás ellen

29

TECHNIC
12

No Gravity

CUTINOL

11

10

8

érzéki gondoskodás

ARGAN
SILK

Color
6

26

20

40

Kapcsolódó
anyagok
44

45

Oyster, egy brand Olaszországból.
5 olasz érték:
stílus, ismeret, út, tészták, sport

ÚT

Az olasz műemlékek,
belső udvarokra néző ablakok,
macskakő és keskeny utcák,
romantikus városok.

Made
in Italy

STÍLUS

Az olasz stílus mindig kitűnő
eleganciát sugárzott, mely az
exluzív olasz szabászat tradíciója:
Gucci, Versace, Prada, Biagiotti,
Fendi, Missoni, Pucci, Krizia,
Dolce & Gabbana, Zegna,
Trussardi, Armani.

Color
ÍZEK

ISMERET

Olaszország a művészet és az
irodalom.

SPORT

Az olasz Ferrari és Ducati. Ahol
a legfejlettebb technológia
és a dizájn egyesül, ahol a
legjobb teljesítmény találkozik a
legexkluzívabb stílussal.

4

Az olasz búza
és tészta, friss
paradicsom,
olajbogyók,
narancsok, a föld
terményei.

Perlacolor
Perlacolor

“

Tartós
hajfesték

Tartós hajszínek oxidációs
festék használatával.
Intenzív színeket kínál,
tökéletesen fedi az ősz hajat
és fényessé, csillogóvá teszi.
Alacsony ammónia
tartalmával és a pigmentek
magas koncentrációjával a
fodrászok igazi szövetségese
a tökéletes eredmények
elérésében. Széles körű
színválaszték növeli a
fodrászok lehetőségeit az
üzletben.

”

6

A tökéletes szín titka
10 pontban

1

2

a természet ihlette

Aloe Vera-val, monoi olajjal,
kókusz olajjal és shea vajjal
dúsított formula.

OLAJ A VÍZBEN
EMULZIÓ O/V
Az O/V emulzió elősegíti a pigmentek
eloszlását, nagyobb színstabilitást
garantál, megelőzi az elszineződést és
javítja a bőrtoleranciát.

3
4

5

ALACSONY
AMMÓNIA
TARTALOM

100%
ŐSZHAJ
FEDÉS

EGYSÉGES
VÉGEREDMÉNY
A HAJ TÖVÉN,
A HOSSZON ÉS
A VÉGEKEN

6

7
8

KOMPAKT
KEVERÉK,
AMELY NEM
CSEPEG

9

EXTRÉM
TISZTASÁGÚ
PIGMENTEK

AKÁR 5
ÁRNYALAT
VILÁGOSÍTÁS

10
.0
.00
.1
.11
.9
.3
.33
.31
.8
.7
.4

natúr
intenzív natúr
hamvas
matt
gyöngyház
arany
intenzív arany
homok
dohány
kakaó
réz

SZÍNSKÁLA
HŰ
SZÍNEK

SZÍNEK SZÉLES
SKÁLÁJA
104 ÁRNYALATBAN
A Perlacolor az árnyalatok
hatalmas választékát foglalja
magában:

.44 intenzív réz
.43 réz arany
.6 piros
.66 intenzív piros
.62 lilás piros
.64 rézvörös
.5 mahagóni
.2 lila
		 szuper világosítók
		színfokozók

7

Perlacolor

Purity

“

-3

alkotó nélkül

Különlegessége, hogy összetevőiben
nincs ammónia, rezorcin és
parafenilén-diamin. A Perlacolor
Purity az Oyster Professional
hajfestéke, mely fokozza a haj
színhatását, miközben tiszteletben
tartja annak természetét.
Összetevőinek alapja egy olyan átfogó
technológia, amely három -fehér,
piros és zöld- tea antioxidáns és
védelmező tulajdonságait használja
fel.
A Perlacolor Purity egy gyengéd
hajfesték azok számára, akik szeretik
a finom színeket, a természetesen
hangsúlyozott tincseket és a
kényeztető érzést az eljárás során.

”

SEN
ZA

E - RE
FR E Pfd - S O RC
SEN
FD NZA
Z
E

N IA FRE
M O oniacaE - SP
A MAmm

FORMULA
F R EE
O L sorcina
IN Re
A

8

3

A tökéletes szín titka
10 pontban

Hajfestés

1

2

A TERMÉSZET IHLETTE

Formulája három -fehér, piros és zöld- tea
kivonatait tartalmazza, antioxidáns és
védelmező tulajdonságokkal a természetes
és csillogó hajért.

nélkül

AMMÓNIA MENTES
PFD (parafenilén-diamin) MENTES
REZORCIN MENTES

A készítmény a bőrre és a hajra nézve
kevesebb agresszív molekulát tartalmaz, de
ugyanolyan hatékony.

4
5

KELLEMES
ILLAT

KOMPAKT
KEVERÉK,
AMELY NEM
CSEPEG

6
OLAJ A VÍZBEN
EMULZIÓ O/V

KITŰNŐ,
AKÁR 100%
ŐSZHAJ FEDÉS

7
8

9

EGYSÉGES
VÉGEREDMÉNY
A HAJ TÖVÉN,
A HOSSZON ÉS
A VÉGEKEN

EXTRÉM
TISZTASÁGÚ
PIGMENTEK

AKÁR 3
ÁRNYALAT
VILÁGOSÍTÁS

10
.0
.1
.3
.7
.4

natúr
hamvas
arany
barna
réz

KOMPLETT
SKÁLA 34
ÁRNYALATBAN
A Perlacolor Purity választható
színtartománya:

.6 piros
.66 intenzív piros
.20 ibolya
		pasztellizálók

9

Perlacolor
Directa

Oxy cream

6 gyönyörű árnyalata segít
hangsúlyosabbá tenni a melír
csíkok vagy teljes haj színét.

Oxidáló emulzió
Az Oxy cream egy oxidáló emulzió kifejezetten a Perlacolor hajfestékhez kalibrálva.
A krémes textúra megkönnyíti a keverést és az alkalmazást.
Az 1:1 keverési arány garantálja a maximális intenzitást és az őszhaj fedést.
· Krémes textúra a gyors előkészítéshez, nem csepeg.
· Stabilizált formula a megbízható és egységes végeredményhez.
· Maximális teljesítmény a Perlacolor, a Purity és az Oyster szőkítő termékek használata
során.
· Illatmentes.
MÉRET: 1000 ml - 250 ml

Újrastrukturáló
szinező
maszk
· SZÍNEK: a DIRECT PIGMENTEK magas koncentrációjának
köszönhetően a haj a hatóidő növelésével RAGYOGÓBB és
INTENZÍVEBB lesz.
· FÉNY: rendkívüli ragyogást ad a festett és a természetes
hajnak egyaránt. A kutikula külső rétege bezáródik, így a fény
visszatükröződik.
· TÁPLÁLÁS & VÉDELEM: a benne lévő olívaolaj, gyömbér és
kakaóvaj védelmezi és megújítja a hajat.
· SOKOLDALÚ TERMÉK: szalonban és otthon egyaránt
használható. Festett és természetes hajra.
· TEXTÚRA: lágy, könnyen alkalmazható.
MÉRET: 250 ml

A glicerinnel
gazdagított
változatot a
kényesebb
munkákhoz
ajánljuk.

Kapható
volumen

6-10-20

10

30-40

Lila
Arany
Skarlát
Nyár
Csokoládé
Sárgulás ellen

11

Bleacy

“

Szőkítők
A természetes és a kozmetikai pigmentek kivilágosítására alkalmas. Divatos hatás
elérésére, gyors színváltoztatáshoz, nem kívánt árnyalatok eltüntetésére használjuk.

BLEACY NEW

BLEACY WHITE

BLEACY CREAM

KÉK SZŐKÍTŐ POR
· Porzásmentes
·	Sárgulás elleni hatás
· Akár 7 árnyalat világosítás
· Gyümölcsös illat
· KEVERÉS: 1:1,5-től 1:2-ig

FEHÉR SZŐKÍTŐ POR
· Porzásmentes
· Akár 6 árnyalat világosítás
· Virágillat
· KEVERÉS: 1:1,5-től 1:2-ig

SZŐKÍTŐ KRÉM
· Ideális a bőrhöz közeli szőkítésre
·	Sokoldalú, krémes állagú termék
· Akár 6 árnyalat világosítás
· Kellemes illat
· KEVERÉS: 1:1,5-től 1:2-ig

MÉRET: 500 g és TASAKOS 25 g

12

”

MÉRET: 500 g

MÉRET: visszazárható tasak 250 g

TECHNIC

Sistema
stirante

EGYENESÍTŐ
tartós

Straightening
system
kit
Professzionális, tartós
hajkiegyenesítő rendszer a
különlegesen egyenes hajért,
amíg az le nem nő.
· A körömvirágnak köszönhetően
védi a haj szerkezetét.
· Megőrzi a haj természetes
nedvességtartalmát.

“

Remove
system

Professzionális színeltávolító
Segítségével teljesen vagy részben eltávolítható a hajban lévő
mesterséges szín, miközben a természetes szín változatlan
marad.

”

· A REMOVE SYSTEM egyenletesen távolítja
el a mesterséges pigmenteket.
· Ideális azok számára, akik szőkítés nélkül
szeretnének 1-2 árnyalattal világosabb
színt festeni.
· A készlet a és b komponensből áll,
melyeket összekeverve egy könnyen
használható zselatinos emulziót kapunk.
MÉRET: Egyszeri használatra 50 ml + 50 ml

MÉRET: 100 ml + 100 ml
Egyszeri használatra

14
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Perlonda
system

Perlonda

Tartós hullám
egyszeri használat,
alkalikus pH
· Rugalmas fürtök és terjedelmes hullámok
egy sokoldalú eszközben.
· Kiváló teljesítményt nyújt anélkül, hogy
károsítaná a haj szerkezetét.
· Papaya és avokádó kivonatot tartalmaz,
melyek vitamin tartalmukról és antioxidáns
hatásukról jól ismertek.

Tartós hullám,
alkalikus pH
Határozott, lágy és flexibilis fürtökhöz.
3 változat hajtípustól függően:
1. Természetes, erős haj - erős
2. Természetes haj - közepes
3. Igénybevett haj - gyenge
MÉRET: 1000 ml

MÉRET: 100 ml + 100 ml

Rögzítő folyadék
MÉRET: 1000 ml

16
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Ice blond

Ice Blond
shampoo
anti-yellow

COLOR
CARE

Sampon szőke hajra. Szebbé teszi
a hideg szőke árnyalatokat és a
melírcsíkokat. Gyengíti a sárgás
tónusokat, melyek előjöhetnek
a szőkítés során. Extra fényt ad a
természetes ősz hajnak.
Finoman tisztít, gyengéd a fejbőrhöz
és a hajhoz, parabén és allergén
összetevőktől mentes.
SLES és SLS mentes
Parabén mentes
Allergénmentes illatanyagok
MÉRET: 500 ml

SLES és SLS mentes
Parabén mentes
Allergénmentes
illatanyagok
19

Go color

“

Festés utáni
termékek

Chromatic
shampoo

A GO COLOR egy festés utáni termékcsalád
azok számára, akik ragyogó színeket
szeretnének az idő múlásával is.
Különösen ajánlott kezelés a következő
eljárások előtt, alatt és után: hajfestés, szőkítés,
dauer, tartós kiegyenesítés.
Speciális összetevőinek (Sensitive Regulator
és Pro Pulp) köszönhetően védi a bőrt,
szabályozza érzékenységét, javítja a
végeredményt és hosszan tartó, ragyogó színt
biztosít.

A sampon kifejezetten a kromatikus eredmény
hangsúlyozására, a festés, melírozás, szőkítés
utáni fejbőr nyugtatására alkalmas.
Savas pH értéke miatt közömbösíti a lúgosítás
maradványait, tovább tartó hajszínt ad,
valamit kiváló a hajszálak belső egyensúlyának
helyreállítására dauer vagy tartós kiegyenesítés
után.

20

Kontúrvédő krém.
Enyhén savas pH értékének köszönhetően
valódi akadályt hoz létre a kontúron, hogy a
festés vagy szőkítés során megvédje a bőrt az
elszíneződéstől.
MÉRET: 100 ml

MÉRET: 250 ml - 1000 ml

· PRO Pulp egy glikozidokat tartalmazó
hidratáló komplex;
flavonoidok antioxidáns hatással; A és C vitamin,
ásványi anyagok és szerves gyümölcssavak;
az eljárás után közömbösíti a lúgos
maradványokat és azonnal észrevehető
eredménnyel újrastrukturálja a hajat.
· Sensitive Regulator egy funkcionális aktív
összetevő, ami kellemesebbé teszi az eljárást
az érzékeny bőrűek számára is: csökkenti
a zavaró bizsergést, viszketést, amit néha a
hajfestés okozhat.

”

Protective barrier

Chromatic mask

Protective oil

Speciális kezelés festés után. Visszazárja a haj
külső rétegeit, fényt ad a hajnak, hosszabban
tartó színt biztosít.
Festés, szőkítés, melírozás után használatos.
Hatásai: kiegyenlíti a fejbőr pH értékét,
semlegesíti az esetleges alkáli maradványokat,
táplálja a hajat. A kezelés után a haj lágyabb és
fényesebb lesz.

Bőrnyugtató védőolaj érzékeny fejbőrre.
Hajfestés, szőkítés, dauer és tartós
kiegyenesítés esetén ajánlott adalék.
Összetevői enyhítik a festés okozta csípős,
kellemetlen érzést az érzékeny fejbőrön.
Keverjünk kis mennyiséget a hajfestékbe.
MÉRET: 100 ml

MÉRET: 200 ml - 500 ml

Sensitive
Regulator

+
Pro Pulp

21

Sublime
fruit

“
Sublime

Szépségápolás:
professzionális alapkezelés
Mindennapos használatra ajánlott samponok gyengéd,
pH 5.5 értékkel.
A maszkok táplálják és helyreállítják a haj szerkezetét,
a selymes textúrának köszönhetően pedig simává és
könnyen fésülhetővé teszik.
Változatos és finom illatokkal a felhasználói igényeknek
megfelelően:
· Zöldalma
· Kókusz
· Citrus
· Méz
· Olívaolaj

”
23

Sublime
fruit

Újrastrukturáló és
kifésülő sampon
olívaolajjal

MÉRET: 1000 ml - 5 L

MÉRET: 1000 ml - 5 L

Revitalizáló
maszk
citrussal

Tápláló és selymesítő
maszk
mézzel

Újrastrukturáló és
kifésülő maszk
olívaolajjal

MÉRET: 1000 ml

MÉRET: 1000 ml

MÉRET: 1000 ml

MÉRET: 1000 ml

Száraz, vízhiányos, festett hajra
ajánlott kezelés.
Fokozza a haj selymességét és
fényét.
A kókusznak köszönhetően
illatosabbá és ragyogóbbá teszi a
hajat.

Életre kelti a fáradt, töredezett hajat.
A mandarin antioxidáns tulajdonságai
mellett a narancs és a citrom vibrálóvá és
fényessé teszi a hajat.

Tápláló és selymesítő kezelés száraz,
fénytelen hajra.
Mézzel dúsított formulájának
köszönhetően a haj élénkebbé, lággyá és
fényessé válik.

Újrastrukturáló és kifésülést könnyítő
kezelés.
Táplálja és puhítja a hajat az
olívaolajnak köszönhetően.

Revitalizáló
sampon
citrussal

MÉRET: 1000 ml - 5 L

MÉRET: 1000 ml - 5 L

Hidratáló
maszk
zöldalmával

Védő
maszk
kókusszal

MÉRET: 1000 ml

Minden hajtípusra alkalmas
gyengéd kezelés.
Fentartja a természetes
nedvességtartalom egyensúlyát.
Eredményeképp a haj láthatóan
egészségesebb, fényesebb.

MÉRET: 1000 ml - 5 L

24

Tápláló és selymesítő
sampon
mézzel

Védő
sampon
kókusszal

Hidratáló
sampon
zöladlmával

25

Sublime
care

“

Szépségápolás:
otthoni alapkezelés

-3

nélkül

GYAKORI HASZNÁLAT

1. ESSZENCIÁLIS TERMÉKCSALÁD
Hosszú haj esetében nélkülözhetetlen
termékcsoport gyakori vagy akár mindennapos
használatra.
2. VÁLTOZATOK
3 különböző program:
· Always gentle: mindennapos használatra
· Supersize: dúsító hatás
· Sleek touch: sima hatás
3. ZÖLD KONCEPCIÓS FORMULA
· SLES és SLS mentes
· Parabén mentes
· Allergénmentes illatanyagok

”

26

DÚSÍTÓ HATÁS

SIMA HATÁS

minden hajtípusra
cickafark és körömvirág kivonattal

vékonyszálú hajra
lenmagolaj és bambusz kivonattal

Always gentle
shampoo

Supersize
shampoo

Sleek touch
shampoo

MÉRET: 500 ml

MÉRET: 500 ml

MÉRET: 500 ml

Always gentle
mask

Supersize
mask

Sleek touch
mask

MÉRET: 500 ml

MÉRET: 500 ml

MÉRET: 500 ml

Kíméletes formula nyugtató,
puhító, frissítő tulajdonságokkal.
Ideális gyakori használathoz.

Dúsító hatású kezelés, mely
megerősíti és újrastrukturálja a
gyenge, élettelen hajat.

Sima hatást fokozó kezelés.
Csökkenti a gubancolódást,
vibráló fényt ad a hajnak.

göndör és gubancos hajra
mentával és monoi olajjal

27

Argan
silk

“
ARgan silk

Érzéki
gondoskodás
Az ARGÁN OLAJ ritka és értékes
alapanyag. Marokkóban már
ősidők óta használják táplálkozás
kiegészítőként, a napégés
ellenszereként és a szépségiparban
alapanyagként. Az elmúlt években
felhasználása gyorsan szétterjedt
a kozmetikai termékek területén,
mind a bőr-, mind pedig a
hajápolásban. A hajápoló szerekben
a legkifinomultabban tisztítja a
hajat és segít a kifésülésben. Igen
gazdag omega-6 zsírsavakban,
flavonoidokban és tokoferolokban.
Táplálja a haj gyökereit, erőssé és
egészségessé teszi a hajat.
Az eredmény azonnal látható:
selymes és ragyogó haj az ARGÁN
OLAJNAK köszönhetően.

”
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Argan
silk

Illuminating
oil

Extra moisture
shampoo

· Tápláló, kifésülő olaj, csökkenti a szálkásodást.
· Puhává teszi a hajat.
· Erősít és ragyogást ad.
·	Selymes textúra.
· Csökkenti a száradási időt.

· Hidratáló és tápláló sampon.
· Gyengéden tisztít.
· Ragyogóvá és selymessé teszi a hajat.
MÉRET: 250 ml

MÉRET: 100 ml

CUTINOL
Supreme
treatment

Instant
conditioner

· Hajápoló maszk, mely segít a kifésülésben és
újrastrukturáló hatású.
· Fényt ad és táplálja az élettelen hajat.
· Ideális vékonyszálú, töredezett hajra.
· Erősebbé és ragyogóbbá teszi a hajat.

· Kifésülést könnyítő balzsam spray.
· Selymessé és fényessé teszi a hajat.
· Könnyű textúra, mely nem nehezíti el a hajat.

MÉRET: 150 ml

30

MÉRET: 150 ml

Cutinol

Cutinol

NO GRAVITY

“

A fejbőr és a haj kezelése

1. KEZELÉSI RENDSZER
Professzionális trichológia termékcsoport, mely egy
szinergikus rendszeren alapul a fejbőrproblémák
kezelésére, 5 programra osztva:
NO GRAVITY hajhullás kezelése
	STARDUST korpásodás kezelése
	BE COOL túlzott zsírosodás kezelése
Rebirth újjáépítő rendszer
	Heaven touch mineralizáló rendszer

BŐR

NO GRAVITY, rendszer
hajhullás kezelésére

Shampoo
No Gravity

NATURAL_TECH NO GRAVITY KOMPLEX:

Revitalizáló sampon, mely ideális
a vékonyszálú haj tisztítására és a
hajhullás megelőzésére, kezelésére.

1. MULTIVIT SHUTTLE
Panthenol, E-vitamin, F-vitamin,
P-vitamin, glicerin és szorbit komplex.
2. CSODAMOGYORÓ & KOLLAGÉN
A csodamogyoró tisztít és tonizál.
A kollagén testet és rugalmasságot ad.
3. AYURVÉDIKUS MIX
Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják és
erősítik a hajszálakat.

MÉRET: 250 ml - 1000 ml

Lotion
No Gravity
Hajszesz hajhullás megelőzésére,
kezelésére.

HAJ

2. KOMPLEX NATURAL_TECH MINDEN PROGRAMBAN

MÉRET: ampullák 11 x 8 ml

1

3. KÉTSZERES HIDRATÁLÁS
· Közvetlen
· Közvetett

”
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2

3

2

3

Cutinol

Cutinol

STARDUST

BE COOL

STARDUST, rendszer
korpásodás kezelésére

Pre-Shampoo Serum
Stardust

BE COOL, rendszer
túlzott zsírosodás kezelésére

Shampoo
Be Cool

NATURAL _TECH STARDUST KOMPLEX:

Hajmosás előtti szérum zsíros és
száraz korpa kezelésére. Eltávolítja a
korpát és méregteleníti a fejbőrt.

NATURAL _TECH BE COOL KOMPLEX:

Sampon zsírosodást szabályozó
tulajdonsággal. Ideális az olajos
fejbőr ill. a zsírosodásra hajlamos haj
megtisztítására.

1. PIROCTONE OLAMINE & SZALICILSAV
A szalicilsav hámlasztó hatásának és a Piroctone Olamine
zsírszabályozó és korpásodást gátló tulajdonságának
köszönhetően használata igen hatásos.
2. TEAFA OLAJ & HAVASI TÖRPEFENYŐ OLAJ
Tisztító, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású.
3. AYURVÉDIKUS MIX
Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják és erősítik
a hajszálakat.

1
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1. TIOLISINA
Aktívan ellensúlyozza a túlzott faggyú termelődést.

MÉRET: 150 ml

2. GLIKOLSAV
	Hámlasztó, bőrradírozó hatású. Megtísztítja és felfrissíti a
fejbőrt, leválasztva az elhalt hámsejteket.

Shampoo
Stardust

3. AYURVÉDIKUS MIX
Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják és erősítik
a hajszálakat.

MÉRET: 250 ml - 1000 ml

Lotion
Be Cool

Sampon zsíros és száraz korpa
kezelésére. Tisztítja és intenzíven
hidratálja a fejbőrt és a hajat,
megakadályozza a korpa képződését.

Hajszesz zsírosodást szabályozó
tulajdonsággal. Ideális az olajos
fejbőr ill. a zsírosodásra hajlamos haj
kezelésére.

MÉRET: 250 ml - 1000 ml

MÉRET: ampullák 11 x 8 ml

1
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2

3

3

Cutinol

Cutinol

HEAVEN
TOUCH

REBIRTH

REBIRTH,újjáépítő
rendszer

1° Shampoo
Rebirth

2° Serum
Rebirth

HEAVEN TOUCH,
mineralizáló rendszer

Leave
in minerals

NATURAL _TECH REBIRTH KOMPLEX:

Első lépés a haj újjáépítésében.
Gyengéden tisztít és előkészíti
a fejbőrt és a hajat a következő
lépésre.

Második lépés a haj
újjáépítésében.
A szérum behatol a
hajszerkezetbe, feltölti és
helyreállítja azt. Az eredmény
azonnal érzékelhető: testet és
vitalitást ad a sérült, töredezett
hajnak.

NATURAL _TECH HEAVEN TOUCH KOMPLEX:

Különleges, öblítést nem igénylő
kondicionáló kezelés a haj teljes
hosszára és a hajvégekre. Hidratál,
nem nehezíti el a hajat, hihetetlenül
selymes tapintást ad.

1. KERATIN
A rendszer fő alkotója a keratin, ami a hajszerkezetbe
beépülve életerővel tölti fel a sérült, töredezett
hajszálakat.
2. AYURVÉDIKUS MIX
Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják és
erősítik a hajszálakat.
· Olíva
· Szezám
· Lawsonia inermis
· Bacopa monnieri
· Melia azadirachta

MÉRET: 250 ml - 1000 ml

MÉRET: 150 ml

1.	HEAVEN OLIGOMINERAL COMPLEX
Nyomelemek komplex bázisa, többek között:
szilikon, magnézium, réz, vas és cink.
2. KERATIN & UV SZŰRŐ
A keratin erősíti a hajat, volument és testet ad neki.
Az UV szűrő védi a hajat a nap és más károsító
elemek hatásaitól.

MÉRET: 150 ml

3. AYURVÉDIKUS MIX
Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják
és erősítik a hajszálakat.

3° Mask
Rebirth
Harmadik lépés a haj
újjáépítésében.
A maszk egy savasító kezelés,
ami megerősíti és tömöríti a haj
szerkezetét, hatására a hajszál
testesebb és fényesebb lesz.
MÉRET: 200 ml - 500 ml

1
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1

2

3

All in one

“

Maszk spray
10 előny 1 termékben
1. Regenerálja a sérült hajszálakat egy pillanat alatt
2. A gubancos hajat tökéletesen rendezetté teszi
3. Hővédő hatású
4. Könnyebb, gyorsabb hajvasalás
5. Fényes, ragyogó haj
6. Színvédő hatású
7. Tökéletesen kifésülhetővé teszi a hajat
8. Búcsút mondhat a töredezett hajvégeknek
9. Könnyebb formázás

”

10. Gyorsan és egyszerűen használható

Miért különleges?
1. Ez valami teljesen új
kezelés
2. Multifunkcionális
Tízszeresen megéri!
3.
38

Egyszerű, kényelmes és gyors használat:
nedves és száraz hajra egyaránt

STYLING

Fixi
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Soft touch
hairspray

Ecological
hairspray

Extra strong
hairspray

Hair
mousse

Lux extra
shine

Cherastille
Plus

fixálás

fixálás

fixálás

fixálás

fixálás

fixálás

·	HAJLAKK azonnali és természetes 		
hatással
· Véd a párától és más külső 		
hatásoktól
· Fényt és élénkséget biztosít
· A benne lévő B5 pro-vitamin óvja
és erősíti a hajat

·	HAJLAKK hajtógáz nélkül
· Nem nedves hatású
· Nem nehezíti el a hajat, nem hagy
maradványokat
· Professzionális formula panthenol
tartalommal
·	Hosszantartó hatás

·	HAJLAKK extraerős tartással
· Ideális strukturált frizura 		
elkészítéséhez
· Panthenol tartalmának 		
köszönhetően a hajnak
fényt és élénkséget biztosít
·	Hosszantartó hatás

·	HAJHAB minden hajtípusra
·	Hővédő hatású
· Testet ad és elősegíti a frizura
kialakítását
· Fényt kölcsönöz
· Panthenollal gazdagítva

·	HAJFÉNY extrém ragyogással
· Panthenolt tartalmaz
· Fokozza a haj fényét a befejező
fázisban

·	HAJÁPOLÓ OLAJ lenmagolajjal
(Semi di Lino)
· Újrastrukturálja a hajat
· Megkönnyíti a fésülést

MÉRET: 150 ml

MÉRET: 60 ml

MÉRET: 500 ml

MÉRET: 300 ml

MÉRET: 400 ml

MÉRET: 250 ml
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Fixi

Gel
versatile

Extra
strong gel

Acqua
texturizzante
soft touch

fixálás

fixálás

fixálás

fixálás

fixálás

fixálás

·	Sokoldalú, MODELLEZŐ GÉL
· Formázza a hajat, közben
meghagyja lágyságát,
természetességét
· Nedves hatású
· Panthenol tartalma hidratál és 		
fényt kölcsönöz

· EXTRAERŐS GÉL cement hatással
·	Hosszan tartó hatású
· Professzionális formula panthenol
tartalommal

·	Szárítás előtti MODELLEZŐ SPRAY
· Könnyű formula, nem nehezíti el
a hajat
· Volument ad, elősegíti a frizura
kialakítását
·	Szabad, természetes megjelenés

· Kiváló tincsező és hajformázó 		
GÉLWAX
· Fényt ad
· Nem nehezíti el a hajat
· Közepesen erős tartás

· Kreatív HAJFORMÁZÓ PASZTA
·	Hosszan tartó hatású
· Erős tartás

· Tartósan MATT hatású,
hajformázó WAX
· Nem nehezíti el a hajat
·	Hosszan tartó hatású
· Extraerős tartás

MÉRET: 200 ml

Water
wax

Modelling
paste

Clay
wax

MÉRET: 100 ml

MÉRET: 100 ml

MÉRET: 100 ml

MÉRET: 200 ml

MÉRET: 200 ml
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WestGarda
Academy

Tools
A West Garda Akadémia az
Oyster Cosmetics szervezete,
amelyet szakmai továbbképzések
lebonyolítására hoztak létre. Célja,
hogy olyan képzéseknek adjon helyet,
ahol nem csupán a legjobb termékeket
mutatják be, hanem azoknak helyes
és kreatív használatát is. Mindennek a
csodálatos és megnyugtató látványt
nyújtó Garda-tó melletti exkluzív,
négy csillagos szálloda ad helyet,
parkkal, medencékkel és egyéb kiváló
szolgáltatásokkal.

Festő tál

Festő ecset

Eldobható beterítő

SZÍNSKÁLÁK

Perlacolor
nyomtatott változat
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Kapcsolódó
anyagok

Perlacolor
kicsi változat

Perlacolor
mester változat
kivehető tincsekkel

Purity

Directa
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Kapcsolódó
anyagok

Arculat

Perlacolor

Poster_01 OYSTER
cm 100x70

Poster OYSTER_01
cm 100x70

Poster OYSTER_02
cm 100x70

Poster PERLACOLOR_01
cm 70x100

Poster OYSTER_03
cm 70x100

Banner OYSTER_02
cm 55x150

Banner OYSTER_03
cm 55x150

Banner OYSTER_04
cm 55x150

Banner OYSTER_05
cm 55x150

Poster PERLACOLOR_03
cm 70x100

Poster PERLACOLOR_04
cm 70x100

Argan Silk

Cutinol

ARGAN SILK

CUTINOL

Poster ARGAN_01
cm 70x100
Banner OYSTER_01
cm 55x150

Poster PERLACOLOR_02
cm 70x100

Expo Argan Silk

Poster CUTINOL_01
cm 70x100

Banner OYSTER_06
cm 55x150
Expo Cutinol
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OYSTER COSMETICS S.p.A. (Italy)
HAIRMONY FODRÁSZKELLÉK KFT.
(H) 1097 Budapest - Gyáli út 33/b.
Tel. +36 30 377 0849 - Fax +36 29 317316
info@oysterhungary.hu - www.oysterhungary.hu

