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Cutinol

-5
SLS e SLES
parabEni

EDTa
coLoranTi
LibEraTori

di formaLDEiDE

1. KOMPLEX NATURAL_TECH MINDEN PROGRAMBAN

2. KETTŐS HIDRATÁLÁS
  · Közvetlen
  · Közvetett

3. NEM TARTALMAz:
  · SLS és SLES
  · Parabének
  · EDTA
  · Színezék
  · Formaldehid felszabadítók

4. KOMPLETT TERMéKCSALÁD A FEjBŐR éS A HAj KEzELéSéRE
 Professzionális trichológia termékcsoport, mely egy szinergikus 

rendszeren alapul a fejbőrproblémák kezelésére:

 NO GRAVITY hajhullás kezelése
 STARDUST korpásodás kezelése
 BE COOL túlzott zsírosodás kezelése

 REBIRTh újjáépítő rendszer sérült, igénybevett hajra
 COLOR UP színfokozó, színvédő rendszer festett hajra
 AMPLIFIER dúsító hatású, volumennövelő rendszer vékonyszálú hajra
 CURLY rendezetté teszi a göndör és gubancos hajat

A fejbőr és a haj
specifikus kezelése“

FEjBŐR

HAj

”
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Cutinol
NO GRAVITY

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

mÉrET: 250 ml - 1000 ml

naTUraL_TEcH no GraViTY KompLEX:

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.

NO GRAVITY, rendszer
hajhullás kezelésére

Hajszesz hajhullás megelőzésére, 
kezelésére.

mÉrET: ampullák 11 x 8 ml

STARDUST, rendszer
korpásodás kezelésére

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

mÉrET: 150 ml

naTUraL _TEcH STarDUST KompLEX:

1. PIROCTONE OLAMINE
 A Piroctone Olamine 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.

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

mÉrET: 250 ml - 1000 ml
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BE COOL, rendszer
túlzott zsírosodás kezelésére

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

mÉrET: 250 ml - 1000 ml

naTUraL _TEcH bE cooL KompLEX: 

1. TIOLISINA
 Aktívan ellensúlyozza a túlzott faggyú termelődést.

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

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

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

mÉrET: ampullák 11 x 8 ml

Cutinol
REBIRTHREBIRTH,újjáépítő

rendszer

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

mÉrET: 250 ml - 1000 ml

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

mÉrET: 150 ml

1° 2°

Harmadik lépés a haj újjáépíté-
sében. A maszk egy savasító 
kezelés, ami megerősíti és 
tömöríti a haj szerkezetét, 
hatására a hajszál testesebb és 
fényesebb lesz.

mÉrET: 200 ml - 500 ml

3°

naTUraL _TEcH rEbirTH KompLEX:

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
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Cutinol
COLOR UP COLOR UP

színfokozó, színvédő 
rendszer festett hajra

festés, melírozás, szőkítés után 
használatos sampon.
Hosszabban tartó hajszínt biztosít, valamit 
kiváló a hajszálak belső egyensúlyának 
helyreállítására dauer vagy tartós 
kiegyenesítés után.

mÉrET: 250 ml - 1000 ml

Shampoo
Color Up

1.

2.

3.

Hajban maradó kondicionáló 
permet. Mineralizáló tulajdonságának 
köszönhetően bársonyossá, puhává teszi a 
száraz, igénybevett hajat. Óvja a festett haj 
színét.

mÉrET: 150 ml

Spray 
Color Up

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 selymes és fényesebb lesz.

mÉrET: 200 ml  - 500 ml

Mask
Color Up

naTUraL _TEcH coLor Up KompLEX:

1. OLIGOMINERAL BLEND
 Nyomelemek komplex bázisa, többek között:
 szilícium, magnézium, réz, vas és cink.

2. KERATIN & UV SzŰRŐ
 A keratin tartalom erősíti a hajszálakat, volument és  
 testet ad neki. Az UV szűrő védi a hajat a nap és az  
 időjárás hatásaitól.

3. AYURVEDICA MIX
 Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják
 és erősítik a hajszálakat.
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AMPLIFIER
volumennövelő rendszer 
vékonyszálú hajra

Dúsító hatású sampon. Növeli a 
finomszálú, törékeny haj vitalitását. Nem 
nehezíti el a hajat.

mÉrET: 250 ml - 1000 ml

naTUraL _TEcH ampLifiEr KompLEX:

1. PISUM SATIVUM -borsó
 Védi a hajat és növeli a térfogatát.

2. KŐRISFA
 Erősíti a hajszálakat, ezért a haj dúsabb lesz.

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

Öblítést nem igénylő, dúsító hatású 
kondicionáló permet vékonyszálú, 
törékeny hajra. Hidratál, nem nehezíti el a 
hajat, hihetetlenül selymes tapintást ad.

mÉrET: 150 ml

Cutinol
CURLY

1.

2.

3.

naTUraL _TEcH cUrLY KompLEX: 

1. GRÁNÁTALMA
 Antioxidáns és energizáló. Rugalmassá teszi a göndör 
fürtöket.

2. ABESSzÍNIAI OLAj
 Táplálja, rendkívül puhávává és fényessé varázsolja a hajat.

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

CURLY
göndör
és gubancos hajra

Kettős hatású sampon hullámos és göndör hajra. 
Növeli a tincsek rugalmasságát, rendezetté teszi 
a fürtöket, elsimítja a szálkákat.

mÉrET: 250 ml - 1000 ml

Kettős hatású maszk hullámos és göndör hajra. 
Táplálja és selymessé, fényessé teszi a hajat. 
Növeli a tincsek rugalmasságát, rendezetté teszi 
a fürtöket, elsimítja a szálkákat.

mÉrET: 200 ml - 500 ml



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
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