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PROFESSZIONÁLIS
HAJÁPOLÁSI

RITUÁLÉ +
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SAMPONOK: 
KIVÉTELESEN 
ERŐS HABZÁS 
LÁGY, KELLEMES, 
KÖNNYEN ÖBLÍTHETŐ 
TEXTÚRÁVAL.
(HAB TECHNOLÓGIA)

SHAMPOOS: 
exceptionally 
powerful foaming 
action with a soft, 
pleasant, easy-to-
rinse texture (foam 
technology)

MASKS:  
powerful detangling, 
nourishing, softening 
and protective 
properties for sleek, 
flowing hair that is not 
weighed down.

EASY-TO-USE 
STYLING PRODUCTS: 
long-lasting 
illuminating, heat 
protection molecules.

MASZKOK:
ERŐTELJES KIFÉSÜLŐ, 
TÁPLÁLÓ, PUHÍTÓ 
ÉS VÉDŐ HATÁS A 
BÁRSONYOSAN SIMA 
HAJÉRT, AMI NEM 
NEHEZEDIK EL.

EASY-TO-USE
STYLING TERMÉKEK:  
HOSSZAN TARTÓ 
RAGYOGÁS, HŐVÉDŐ 
MOLEKULÁK.

T
IS

Z
T

ÍT
Á

S

K
O

N
D

IC
IO

N
Á

L
Á

S

K
IE

G
É

S
Z

ÍT
É

S

1 + +2 3

A CUTINOL PLUS PROFESSZIONÁLIS 
RENDSZER LÉPÉSEI
FOLLOW THE CUTINOL PLUS PROFESSIONAL SYSTEM

INSTANT-ACTING 
CONCENTRATED 
FORMULAS 
and visible results from the 
very first application

SLS/SLES, MINERAL OIL, 
EDTA FREE  
unparalleled cosmetic 
performance

NEW PARFUMS 
intense, captivating, 
feminine fragrances

PROFESSIONAL 
PHILOSOPHY 
with specific usage 
protocols

AZONNALI HATÁSÚ 
KONCENTRÁLT 
FORMULÁK
ÉS SZEMMEL LÁTHATÓ 
EREDMÉNYEK MÁR AZ ELSŐ 
ALKALMAZÁS SORÁN

SLS/SLES, 
ÁSVÁNYI OLAJ ÉS 
EDTA MENTES
PÁRATLAN KOZMETIKAI 
HATÉKONYSÁG

ÚJ ILLATOK
INTENZÍV, MAGÁVAL 
RAGADÓ, NŐIES ILLATOK

 

PROFESSZIONÁLIS 
FILOZÓFIA
SPECIFIKUS HASZNÁLATI 
PROTOKOLLAL

PROFESSZIONÁLIS
HAJÁPOLÁSI

RITUÁLÉ +
ÚJ, INNOVATÍV SZISZTÉMA

A SZAKEMBEREK
ÉS VENDÉGEIK RÉSZÉRE

PROFESSIONAL  
HAIRCARE RITUAL+
THE NEW SYSTEM FOR 
PROFESSIONALS AND THEIR 
CLIENTS
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MACADAMIA OIL AND MONOI OIL CONCENTRATE
Frizzy, rebellious, unruly hair

ELASTIN AND JOJOBA OIL 
Curly, wavy and permed hair

COLLAGEN AND C3-PLEX
Bleached, coloured and treated hair

ARGAN AND MARULA OIL
Dull, dry, frizzy hair

HYALURONIC AND KERATIN
Brittle, fragile, treated hair

DISCIPLINE / fegyelmező
MAKADÁMIA OLAJ ÉS MONOI OLAJ
Kócosodó, lázadó, rakoncátlan haj

CURLY / göndörítő
ELASZTIN ÉS JOJOBA OLAJ
Göndör, hullámos és dauerolt haj

COLOR UP / színvédő
KOLLAGÉN ÉS C3-PLEX
Festett, szőkített és igénybevett haj

NUTRITIVE / tápláló
ARGÁN OLAJ ÉS MARULA OLAJ
Fénytelen, száraz, gubancos haj

KERATIN / újjáépítő
HIALURONSAV ÉS KERATIN
Töredezett, gyenge, igénybevett haj

KERATIN
NUTRITIVE

DISCIPLINE
CURLY

COLOR UP
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1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYSH05100223
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYSH05250323

1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYMA05100103
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYMA05250003

55 ml - 1,85 fl oz - cod. OYOL05055002150 ml - 5,07 fl oz - cod. OYBM05150015

SAMPON 
ÚJJÁÉPÍTŐ
A hialuronsavval és keratinnal gazdagított 
formula gyengéden tisztítja, revitalizálja, erősíti 
és újrastrukturálja az igénybe vett hajat. Intenzív 
hatás.

Enriched with Hyaluronic Acid and Keratin, it 
gently cleanses, revitalised, strengthens and 
restructures stressed hair. Intensive action. 

MASZK 
ÚJJÁÉPÍTŐ
A keratinnal és hialuronsavval dúsított 
összetevőknek köszönhetően hatékonyan teszi 
kifésülhetővé és építi újjá a hajszálakat, száműzi 
a gubancosodást, valamint puhává, ragyogóvá 
és testessé varázsolja a hajat. Intenzív hatás. 

Enriched with Keratin and Hyaluronic Acid, it 
effectively detangles and repairs, banishes frizz 
and leaves hair soft, radiant and full of body. 
Intensive action. 

OLAJ SPRAY 
KERATIN
Keratin olaj spray töredezett, sérülékeny, 
kémiailag kezelt hajra. A keratinnal és 
hialuronsavval gazdagított összetevőknek 
köszönhetően táplálja, helyreállítja és 
hatékonyan tömíti a hajszálakat. Lágyságot és 
extra fényt kölcsönöz. 

Keratin Spray Oil for brittle, fragile, chemically 
treated hair. Enriched with Keratin and 
Hyaluronic Acid, it nourishes, repairs and 
effectively seals hair, leaving it soft and extra 
shiny. 

MASZK SPRAY 
ÚJJÁÉPÍTŐ
Hajban maradó hajszerkezetjavító 10 az 1-ben maszk 
spray töredezett, sérülékeny, vegykezelt hajra. 1. 
Újjáépít és regenerál 2. Hatékony kibontó 3. Táplál és 
hidratál 4. Gátolja a kócosodást 5. Véd a hajvasalótól 
és a hajszárítástól 6. A haj gyorsabban formázható 7. 
Megszelidíti és lágyítja a hajat 8. Fokozza a színét 9. 
Fényesebbé teszi 10. Gátolja a hajvégek töredezését. 
Erősebb, ragyogóbb, revitalizált haj. 

No-rinse restructuring 10 in 1 spray mask for brittle, 
fragile, chemically treated hair. 1. Restructures and repairs. 
2. Effectively detangles 3. Nourishes and hydrates 4. 
Banishes frizz 5. Protects from hair straighteners and hair 
dryers 6. Hair is quicker to style 7. Tames and softens 8. 
Enhances colour 9. Boosts shine 10. Prevents split ends. 
The hair is stronger and revitalised.pH 4,50 - 5,50 pH 3,50 - 4,50 pH 4,50 - 5,50pH 3,00 - 4,00

1 2 3 3

KERATIN
HIALURON & KERATIN

TÖREDEZETT, SÉRÜLÉKENY, 
VEGYSZERREL KEZELT 

HAJRA

FOR BRITTLE, FRAGILE, 
CHEMICALLY TREATED 

HAIR

(ÉRKEZIK: 2023)
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1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYSH05100224
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYSH05250324

1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYSH05100222
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYSH05250322

1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYMA05100104
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYMA05250004

1000 ml - 33,81 fl oz - cod.OYMA05100102
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYMA05250002

1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYMA05100104
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYMA05250004

150 ml - 5,07 fl oz - cod.  oybm05150016

SAMPON 
TÁPLÁLÓ
Az argán olajjal és marula olajjal gazdagított 
formula gyengéden tisztít, miközben táplálja, 
védi és hidratálja a hajat. Ragyogóvá és 
selymesen puhává varázsolja anélkül, hogy 
elnehezítené. 

Enriched with Argan Oil and Marula Oil, it gently 
cleanses while nourishing, protecting and 
hydrating hair, leaving it radiant and silky-soft 
without weighing it down. 

SAMPON 
FEGYELMEZŐ
A makadámia és monoi olajjal gazdagított 
formula hatékonyan tisztít és szemmel 
láthatóan megszűnteti a kócosodást, miközben 
megszelidíti és hidratálja a hajat. Erősíti a 
hajszálakat, puhává és extra fényessé teszi 
anélkül, hogy elnehezítené.

Enriched with Macadamia Oil and Monoi Oil, it 
effectively cleanses and visibly eliminates frizz 
while taming and hydrating hair. Strengthens 
hair, leaving it soft and extra shiny, without 
weighing it down. 

MASZK 
TÁPLÁLÓ
Az argán olajjal és marula olajjal dúsított 
összetevőknek köszönhetően hatékonyan 
táplálja és kifésülhetővé teszi a hajat, továbbá 
revitalizálja, puhává és ragyogóvá varázsolja 
anélkül, hogy elnehezítené.

Enriched with Argan Oil and Marula Oil, it 
effectively nourishes and detangles, revitalising 
hair and leaving it soft and radiant without 
weighing it down. 

MASZK 
FEGYELMEZŐ
A makadámia és monoi olajjal dúsított 
összetevőknek köszönhetően segít a 
kifésülésben és táplál, miközben erőteljes 
gubancosodás gátló, antisztatikus és 
páramentesítő hatást fejt ki. Megszeledíti a 
lázadó hajszálakat, lezárja és kisimítja a kutikulát, 
valamint puhává, simává és testessé teszi a hajat. 
Az eredmény sima, fényes és ragyogó haj.

Enriched with Macadamia Oil and Monoi Oil, 
it detangles and nourishes with a powerful 
anti-frizz, anti-static and anti-humidity action. It 
tames rebellious hair, sealing and smoothing the 
cuticles, leaving it soft, smooth and full of body. 
Hair is smooth, sleek and radiant. 

OLAJ 
TÁPLÁLÓ
Fényesítő olaj fénytelen, száraz, gubancosodó 
hajra. Az argán olajnak és marula olajnak 
köszönhetően hatékonyan táplálja a hajszálakat 
anélkül, hogy elnehezítené. Puhává és 
ragyogóvá teszi a hajat. Gátolja a kócosodást 
és a hajvégek töredezését, megkönnyíti a 
formázást.  

Illuminating oil for dull, dry frizzy hair. Enriched 
with Argan Oil and Marula Oil, it nourishes hair 
without weighing it down, leaving it soft and 
radiant. Banishes frizz and split ends and makes 
styling a breeze. 

SPRAY 
FEGYELMEZŐ
A speciális thermo-active technológia 
a makadámia olajjal és a monoi olajjal 
együttműködve gyorsabban formázhatóvá teszi 
a hajat és óvja a hőtől, illetve a hajvasaló vagy 
hajszárító által okozott mechanikai sérülésektől. 
Progresszív, simító és gubancosodás gátló hatás. 

The special thermo-active technology works 
in synergy with Macadamia Oil and Monoi Oil 
making hair quicker to style and protecting 
it from heat and mechanical styling damage 
caused by straighteners and hair dryers. Ideal for 
a progressive, smooth, anti-frizz effect. 

pH 4,00 - 5,00 pH 4,00 - 5,00pH 3,00 - 4,00 pH 3,00 - 4,00pH 3,00 - 4,00 pH 1,70 - 2,70

1 12 23 3

NUTRITIVE
ARGÁN OLAJ & MARULA OLAJ 

DISCIPLINE 
MAKADÁMIA & MONOI OLAJ

FÉNYTELEN, SZÁRAZ, 
GUBANCOS HAJRA

FOR DULL, DRY, FRIZZY HAIR 

KÓCOSODÓ, 
LÁZADÓ,  

RAKONCÁTLAN HAJRA

FOR FRIZZY, REBELLIOUS, 
UNRULY HAIR

(ÉRKEZIK 2023)
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1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYSH05100221
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYSH05250321

1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYMA05100104
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYMA05250004

200 ml - 6,76 fl oz - cod. OYMA05020021

MASZK 
HIDRATÁLÓ
Az elasztinnal és jojoba olajjal dúsított 
összetevőknek köszönhetően segít a 
kifésülésben, hatékonyan táplálja és hidratálja 
a kiszáradt hajat anélkül, hogy elnehezítené. 
Kisimítja és lezárja a kutikulát, gátolja a 
gubancosodást, puha, rugalmas és ragyogó 
fürtöket biztosít.

Enriched with Elastin and Jojoba Oil, it 
detangles and effectively nourishes and hydrates 
dehydrated hair without weighing it down. It 
smoothes and seals the cuticle, eliminating 
frizz, for soft, supple and radiant curls. Extra-
lightweight. 

KRÉM 
GÖNDÖRSÉG FRISSÍTŐ
Az elasztinnal és jojoba olajjal gazdagított 
összetevőknek köszönhetően meghatározza, 
formálja és megszelidíti a hullámokat, miközben 
puhává, ragyogóvá és pehelykönnyűvé varázsolja 
a göndör hajat. Támogatja és memória-
effektussal növeli a tincsek rugalmasságát. 

Enriched with Elastin and Jojoba Oil, it defines, 
shapes and tames curly hair, leaving it soft, 
radiant and feather-light. Supports, shapes and 
boosts elasticity with a memory effect. 

pH 4,50 - 5,50 pH 3,00 - 4,00 pH 4,50 - 5,50

1 2 3

CURLY
ELASZTIN & JOJOBA 

GÖNDÖR, 
HULLÁMOS ÉS 

DAUEROLT HAJRA

FRIZZY, REBELLIOUS, UNRULY 
HAIR

SAMPON 
HIDRATÁLÓ
Az elasztinnal és jojoba olajjal gazdagított 
formula hatékonyan tisztítja és hidratálja a hajat, 
puhává és rugalmassá teszi a megszelidített 
fürtöket. Gátolja a gubancosodást és revitalizálja 
a hajat a kompakt, könnyed, rugalmas és 
ragyogó hullámokért.

Enriched with Elastin and Jojoba Oil, it 
effectively cleanses and hydrates, taming hair 
and leaving it soft and supple. Banishes frizz and 
revitalises hair, for compact, lightweight, supple 
and radiant curls.

1000 ml - 33,81 fl oz - cod. OYSH05100220
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYSH05250320

1000 ml - 33,81 fl oz - cod.OYMA05100101
250 ml - 8.45 fl oz - cod. OYMA05250001

150 ml - 5,07 fl oz - cod. OYBM05150017

SAMPON
VÉDŐ
A kollagénnel és C3-PLEX-szel gazdagított 
formula gyengéden tisztít és véd, erősíti és 
meghosszabbítja a hajszínt. A haj látványosan 
ragyogóbb, puhább és revitalizáltabb.

Enriched with Collagen and C3-PLEX, it cleanses 
gently and protects, intensifies and prolongs 
colour. Hair is remarkably more radiant, softer 
and revitalised. 

MASZK 
VÉDŐ
A kollagénnel és C3-PLEX-szel dúsított speciális 
savformula lezárja a kutikulát, és rögzíti a 
színpigmenteket a világosabb, intenzívebb és 
tartósabb szín érdekében. Segít a kibontásban, 
táplálja és védi a hajat. Fényesítő és fakulásgátló 
hatásának köszönhetően hosszabban tartó színt 
biztosít.

Enriched with Collagen and C3-PLEX, the 
specific acid formula seals the cuticles and locks 
in colour pigments for brighter, more intense, 
longer-lasting colour. It detangles, nourishes 
and protects, with an illuminating and anti-fade 
action. 

KONDICIONÁLÓ SPRAY 
EXTRA TÖMÍTŐ
A kollagénnel és C3-PLEX-szel dúsított, lágy 
textúrájú permet a savas pH-nak köszönhetően 
rögzíti és védi a színt, lezárja a kutikulát. 
Ideális a hajszín ragyogásának fokozására, 
meghosszabbítására. Gyengéd kifésülő és 
hidratáló hatás.

Enriched with Collagen and C3-PLEX, the soft, 
acid pH texture locks in and protects the colour, 
sealing the cuticle. Ideal for boosting and 
prolonging colour radiance. Gently detangles 
and hydrates. 

pH 4,00 - 5,00 pH 3,00 - 4,00 pH 2,00 - 3,00

1 2 3

COLOR UP
KOLLAGÉN & C3-PLEX

FESTETT, SZŐKÍTETT 
ÉS IGÉNYBEVETT HAJRA

FOR BLEACHED, COLOURED 
AND PROCESSED HAIR
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OYSTER COSMETICS S.P.A.
Forgalmazza: Hairmony Fodrászkellék Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 33/b
Tel. +36 70 323 0130 - Fax +36 29 317 316

info@oysterhungary.hu - www.hair-mony.hu
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