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Az olaszországi központú Oyster 
Cosmetics S.p.A. 1983 óta gyárt 
hajkozmetikai termékeket, különös 
hangsúlyt fektetve a hajfestékekre. 
Sok éves gyártásban és kutatásban 
szerzett tapasztalat tette lehetővé, 
hogy széles, átfogó termékpalettát 
kínáljon: a kiváló minőségű 
professzionális hajfestékektől kezdve, 
a hajápoló és hajformázó szereken át a 
hajgyógyászati termékekig.

• A legújabb generációs összetevők 
kutatása és alkalmazása
• Magas minőségű alapanyagok 
használata és szigorú minőség ellenőrzés
• Nemzetközi és európai irányelveknek 
megfelelő termékgyártás és 
terméktesztek

Kreativitás és innováció ötvöződik az 
új termékek folyamatos fejlesztése 
során is, amelynek köszönhetően az 
Oyster Cosmetics termékei világszerte 
nagy népszerűségnek örvendenek a 
professzionális felhasználók körében.

A termékgyártás a 
minőségbiztosítási eljárásnak 
megfelelően történik.

Ez garantálja az állandó minőséget 
minden egyes lépésben a 
felhasználók számára

Oyster Cosmetics márka az olasz értékek megtestesítésével 
emelkedik ki a tömegből. 

Olasz stílus és elegancia, erős 
tradícióval.

Olasz művészet és irodalom.

Olasz építészet és tájkép.

Olasz ízvilág és termények.

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



Színek, színek és színek...
Teljesítmény és kreativitás a szakemberek 
szolgálatában, hogy a megjelenést 
professzionális módon alakíthassák.



OXIDÁCIÓS HAJFESTÉKEK DIREKT SZÍNEZŐK, SZÍNFRISSÍTŐ BALZSAMOK

10 gyönyörű árnyalata segít felfrissíteni ill. hangsúlyosabbá tenni a melír csíkok vagy teljes haj színét. 
Sokoldalúságának köszönhetően a DIRECTA ideális eszköz, ha új árnyalatot szeretnénk vagy ragyogóbbá 
szeretnénk tenni a már meglévő hajszínt.

• A direkt pigmentek magas koncentrációjának köszönhetően a haj a hatóidő növelésével ragyogóbb és 
intenzívebb lesz.
• Rendkívüli ragyogást ad a festett és a természetes hajnak egyaránt.
• A benne lévő olívaolaj, gyömbér és kakaóvaj védelmezi és megújítja a hajat.
• Szalonban és otthon egyaránt használható.

Directa: 250 ml     
Directa Crazy: 150 ml

Tartós hajszínek oxidációs festék használatával. Intenzív színeket kínál, tökéletesen 
fedi az ősz hajat és fényessé, csillogóvá teszi.

• Alacsony ammónia tartalom, magas pigment koncentráció.
• 100%-os fedőképesség, intenzív színek, természetes ragyogás.
• Aloe Vera-val, monoi olajjal, kókusz olajjal és shea vajjal dúsított formula.

97 árnyalat      100 ml

Tartós hajfesték ammónia, rezorcin és parafenilén-diamin nélkül.
3 féle tea antioxidáns tulajdonságaival.
A Perlacolor Purity egy gyengéd hajfesték azok számára, akik szeretik a finom 
színeket, a természetesen hangsúlyozott tincseket és a kényeztető érzést az eljárás 
során.

34 árnyalat      100 ml

Az OXY CREAM egy oxidáló emulzió kifejezetten 
a Perlacolor hajfestékekhez kalibrálva.
A krémes textúra megkönnyíti a keverést és az 
alkalmazást.
Az 1:1 keverési arány garantálja a maximális 
intenzitást és az ősz haj fedést.

Vol. 6 10 20 30 40
1000 ml - 250 ml

PROTECTIVE BARRIER PROTECTIVE OIL

COLOR CLEANERICEBLONDE SHAMPOO

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK HAJFESTÉSHEZ, SZŐKÍTÉSHEZ

Csokoládé       Nyár          Arany          Skarlát           Lila     Sárgulás ellen Szürke   Magenta  Vörösáfonya   Kék

AMMÓNIA 
MENTES
PFD MENTES
REZORCIN 
MENTES

Antioxidáns hatású, sárgulás elleni 
sampon szőke, melírozott vagy ősz 
hajra. Gyengéden tisztít és újra életre 
kelti a haj színét. Eltűnteti a nem kívánt 
sárgás árnyalatokat. Szükség esetén 
higítható. Extra fényt biztosít a szőke, 
melírozott vagy ősz hajnak.

250 ml

Professzionális festék eltávolító 
folyadék. Közvetlenül hajfestés után 
használjuk. Ideális megoldás a festés 
nyomainak eltávolítására a fejbőrről, 
teljes kényelmet bíztosítva ezzel a 
vendég számára.

200 ml

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

100 ml

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.

100 ml



Szőkítés vagy depigmentálás?
Sima vagy göndör...
Professzionális megoldások a tiszta 
eredményekért.



SZŐKÍTÉS ÉS DEPIGMENTÁLÁS TAERTÓS HULLÁMOSÍTÓ
ÉS EGYENESÍTŐ RENDSZEREK

VÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS: KÖTÉSJAVÍTÓ

BLUE

Kék szőkítőpor

• Porzás mentes
• Sárgulás elleni hatás
• Akár 7 árnyalat világosítás
• Gyümölcsös illat
• Keverés: 1:1,5-től 1:2-ig

500 g     25 g x 30

CREAM

Szőkítő krém

• Ideális a bőrhöz közeli 
munkákhoz is
• Rendkívül kíméletes
• Sokoldalú, krémes állagú
• Akár 6 árnyalat világosítás
• Kellemes illat
• Keverés: 1:1,5-től 1:2-ig

250 g

WHITE

Fehér szőkítő por

• Porzás mentes
• Akár 6 árnyalat világosítás
• Virág illat
• Keverés: 1:1,5-től 1:2-ig

500 g  

A PERM 6.9 egy hullámosító rendszer, melynek savas pH értéke (6.9) 
gyengéd a hajszálak molekulaszerkezetéhez, lágyságot, tónust és 
rugalmasságot biztosít a göndör fürtöknek.
Önszabályozó formulája minden hajtípushoz alkalmazható: 
természetes, festett, melírozott, porózus.

Hialuronsavval, kollagénnel és argininnel a természetesen hidratált 
hajért és a rugalmasabb fürtökért.
Egy természetes aminosavnak, a Ciszteamin-nek köszönhetően 
visszaállítja a haj erősségét.
Az ammóniától és tioglikolsavtól mentes formula hosszan tartó 
eredményt garantál megkímélve a haj szerkezetét.

• Gyorsan és egyszerűen alkalmazható a nedves hajon. A rostok 
folyamatosan hidratálódnak, a fürtök verhetetlen rugalmassággal 
rendelkeznek.
• A festett haj színét nem módosítja.
• Hosszan tartó fényt biztosít.
• A vékony szálú hajnak testet és volument, hosszan tartó hullámokat 
kölcsönöz.

100 + 100ml

Tartós hullám, lúgos pH.
Határozott, lágy és flexibilis fürtökhöz.

Három féle változat hajtípustól függően:
1. Természetes, erős haj - erős
2. Természetes haj - közepes 
3. Igénybevett haj - gyenge

Rögzítő folyadék

1000 ml

A PIGMENT OUT lehetővé teszi mind a kozmetikai, mind pedig a 
természetes pigmentek eltávolítását.

• Akár 2 1/2 árnyalat világosítás
• Akár 3-szor is alkalmazható egy napon belül
• Eltávolítja a direkt pigmenteket is

Segítségével elkerülhetjük a szőkítő termékek használatát, melyek néha túl 
agresszívak lehetnek az ilyen jellegű szolgáltatásokhoz.
Rugalmasságot, fényt, egyenletes színt biztosít a haj teljes hosszán.
A kezelés szagtalan, ezért a depigmentációs folyamat mindenkor élvezetes.
Azonnal látható eredmény a kezelés után.

60 + 100ml

A PASSPORT használatával a haj még a technikai szolgáltatások közben 
is megvédhető, újjáépíthető. Segít a haj belsejében lévő kén hidak 
helyreállításában olyan esetekben, mikor a hajat állandó vegyszeres kezeléseknek 
(hajfestés, szőkítés, göndörítés) illetve mechanikai behatásoknak tesszük ki. A 
különböző kezelésekhez hozzáadva megvédi a hajszálakat a roncsolódástól. Új 
kötéseket hoz létre, a már meglévőket pedig megerősíti, ezáltal rugalmassá 
és erőssé teszi a hajat, így biztosítva a hajszerkezet épségét. A PASSPORT 
alkalmazása visszaállítja a haj ideális állapotát és megóvja azt a különböző 
technikai eljárások közben.

MIÉRT ÉRDEMES HASZNÁLNI?

• Mert kiváló megoldás a hajszál megóvására a technikai eljárások során és az 
eredmény szembetűnő. 
• Mert a haj tovább megőrzi színét.
• Mert a kezelésre nem kell külön időt fordítani.
• Mert egyszerű használni.
• Mert vendégei még elégedettebbek lesznek.
• Mert ez egy mély rekonstrukciós szolgáltatás, amit egész ében lehet kínálni.
• Mert egy új, professzionális szolgáltatást nyújthat vele a szalonjában.

250 + 250ml

Professzionális, tartós hajkiegyenesítő rendszer 
a rendkívül egyenes hajért, amíg az le nem nő. 
Óvja a haj szerkezetét, megőrzi természetes 
nedvességtartalmát.

100 + 100ml
PARABÉN
SLES & SLS
EDTA
PETROLÁTUM
SZINEZÉK



Felkészülés, tisztítás, 
kezelés...
Szenzációs érzés, mikor egy 
kezelés fenséges!



ALAP KEZELÉS ÉRZÉKI GONDOSKODÁS:
AZ ARGAN OLAJ FÉNYŰZŐ ÉRINTÉSE

EGY ZÖLD TERMÉKCSALÁD ÉLVEZETE
HOLISZTIKUS WELLNESS ÉLMÉNY A FODRÁSZATBAN

HAJVÉGÁPOLÓ, HAJFÉNY OLAJ

• Tápláló, kifésülő olaj
• Csökkenti a szálkásodást
• Puhává teszi a hajat
• Erősít és ragyogó fényt ad a hajnak
• Selymes textúra
• Csökkenti a száradási időt

100 ml

SHAMPOO SENSI - RELAX

Gyengéden tisztító sampon, mely a pézsma 
és fás illatoknak köszönhetően kellemes 
kikapcsolódásban részesít. A kendermag olajjal 
gazdagított formula táplál, hidratál és fényt ad 
a hajnak.

250 ml

SERUM FORCE - EMOTION

Hajban maradó kondicionáló pézsma 
és fás illattal, mely erősít és vitalitást ad a 
hajnak. A kendermag olaj hidratál és táplálja 
a hajat, megakadályozza a szálkásodást.

150 ml

MASK NUTRI - ENERGY

Újrastrukturáló maszk pézsma és fás illattal, 
mely kellemes, energizáló érzést biztosít. 
A kendermag olaj hidratál, kifésülhetővé és 
erősebbé teszi a hajat.

150 ml

OIL ILLUMINA - THERAPY

Hajfény olaj lenyűgöző pézsma és fás 
illattal, mely kellemes közérzetet biztosít. 
Intenzíven táplálja a hajat anélkül, hogy 
elnehezítené.

100 ml

(*) Sampon kivételével.

Újrastrukturáló, kifésülő sampon és maszk olívaolajjal.
A kifésülést könnyítő kezelés.
Az olívaolajnak köszönhetően táplálja és puhítja a hajat.

Sampon: 1000 ml     5l
Maszk:    1000 ml

Tápláló, selymesítő sampon és maszk mézzel.
Száraz, fénytelen hajra ajánlott kezelés.
Mézzel dúsított formulájának köszönhetően a haj élénkebbé, lággyá és 
fényessé válik.

Sampon: 1000 ml     5l
Maszk:    1000 ml

Revitalizáló, haj erősítő sampon és maszk citrussal.
Életre kelti a fáradt, töredezett hajat. 
A mandarin antioxidáns tulajdonságai mellett a narancs és a citrom 
vibrálóvá és fényessé teszi a hajat. 

Sampon: 1000 ml     5l
Maszk:    1000 ml

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

Sampon: 1000 ml     5l
Maszk:    1000 ml

COCONUT - KÓKUSZ

OLIVE OIL - OLÍVAOLAJ

CITRUS - CITRUS

HONEY - MÉZ

Különösen száraz, törékeny, sérült hajra Sativa kenderrel. A Cannabis sativa az Omega 3, Omega 6, 
nyomelemek és vitaminoknak köszönhetően igen gazdag tápanyag és hidratációs forrás. A hidegen préselt 
kendermagolaj mélyen behatol a hajszálba és élettel telivé varázsolja a gyökerektől a végekig.



NO GRAVITY
ENERGIZÁLÁS. HAJHULLÁS MEGELŐZÉSÉRE, KEZELÉSÉRE

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

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

250 - 1000 ml

Intenzív energizáló szérum. Erősíti a hajhagymát és serkenti a hajnövekedést.

8 ml x 11

BE COOL
EGYENSÚLY. ZSÍROS HAJ ÉS FEJBŐR KEZELÉSÉRE

• TIOLISINA: Aktívan ellensúlyozza a túlzott faggyú termelődést.
• GLIKOLSAV: Hámlasztó, bőrradírozó hatású. Megtísztítja és felfrissíti a fejbőrt, leválasztva az 
elhalt hámsejteket.
• AYURVÉDIKUS MIX: Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják és erősítik a hajszálakat.

Kiegyensúlyozó, normalizáló sampon, mely ideális a túlzott zsírosodásra hajlamos fejbőr 
megtisztítására. Csökkenti a felesleges faggyútermelődést.

250 - 1000 ml

Intenzív, zsírosodást szabályozó szérum. Csökkenti a felesleges faggyú termelődést és növeli 
a hajhagymák oxigénellátását.

100 ml

REBIRTH
KERATINOS ÚJJÁÉPÍTÉS. SZÁRAZ ÉS TÖREDEZETT HAJRA

• KERATIN: A rendszer fő alkotója a keratin, ami a hajszerkezetbe beépülve életerővel tölti fel a 
sérült, töredezett hajszálakat.
• AYURVÉDIKUS MIX: Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják és erősítik a 
hajszálakat (olíva, szezám, Lawsonia inermis, Bacopa monnieri, Melia azadirachta)

Első lépés a haj újjáépítésében. 
Gyengéden tisztít és megkezdi a haj rekonstrukciós folyamatát.

250 - 1000 ml

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.

150 ml

Harmadik lépés a haj újjáépítésében. A maszk egy savasító kezelés, ami megerősíti a 
hajszerkezetet és tömöríti a kutikulát. Javítja a száraz és töredezett haj megjelenését,
hatására a hajszál láthatóan testesebb és fényesebb lesz.

200 - 500 ml

STARDUST
TISZTÍTÁS. KORPÁS FEJBŐR KEZELÉSÉRE

• PIROCTONE OLAMINE: A Piroctone Olamine korpásodást gátló tulajdonságának 
köszönhetően használata igen hatásos.
• TEAFA OLAJ & HAVASI TÖRPEFENYŐ OLAJ: Tisztító, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő 
hatású.
• AYURVÉDIKUS MIX: Természetes kivonatok keveréke, melyek táplálják és erősítik a 
hajszálakat.

Sampon korpás fejbőr kezelésére. Tisztítja és intenzíven hidratálja a fejbőrt és a hajat, 
megakadályozza a korpa képződését.

250 - 1000 ml

ZEROPHASE
MÉREGTELENÍTÉS. MINDEN BŐRTÍPUSRA 

Méregtelenítő, előkészítő fejbőrkezelés. Segít megtisztítani a fejbőrt, feloldani a faggyú 
dugókat. Jelentősen javítja a bőr oxigénellátását az azonnali komfort és a hatékonyabb 
kezelések érdekében.

150 ml 

1° LÉPÉS

2° LÉPÉS

3° LÉPÉS

SPECIFIKUS KEZELÉSEK FEJBŐRRE ÉS HAJRA

(*) Kérjük, 
ellenőrizze a 
terméken.

PARABÉN
EDTA
SLES
SZINEZÉK

A ZERO
IMPACT LINE:



IDRARESERVE
AZONNALI HIDRATÁLÁS. MINDEN HAJTÍPUSRA

Kétfázisú kezelés azonnali hidratáló és újrastrukturáló hatással.
Kifésülhetővé teszi a hajat, lágyságot és fényt kölcsönöz. Hajban maradó termék. 

150 ml 

Festés, melírozás, szőkítés után 
használatos sampon.
Hosszabban tartó, élénkebb hajszínt 
biztosít, valamit kiváló a hajszálak belső 
egyensúlyának helyreállítására dauer 
vagy tartós kiegyenesítés után. Két festés 
között is ajánljuk.

250 - 1000 ml

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. Két festés között is ajánljuk.

200 - 500 ml

COLOR UP
INTENZITÁS FOKOZÁSA, SZÍNVÉDELEM. FESTETT HAJRA

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

250 - 1000 ml

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

200 - 500 ml

CURLY
KONTROLL. HULLÁMOS ÉS GÖNDÖR HAJRA

Innovatív, többfunkciós instant kezelés, mely 10 előnyt ötvöz egyetlen termékben.

1. Regenerálja a sérült hajszálakat
2. A szálkás 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. Gyors és egyszerű használat

150 ml

Többfunkciós kézápoló krém minden bőrtípusra.

1. Bársony hatás
2. Védelem
3. Hidratálás
4. Rugalmasság
5. Anti-age
6. Köröm erősítés
7. Nem zsíros

100 ml

ALL IN ONE MULTIFUNKCIÓS TERMÉKEK
EGYSZERŰ HASZNÁLAT, GYORS EREDMÉNY

MASK SPRAY

• OLIGOMINERAL BLEND: Nyomelemek komplex bázisa, többek között: szilícium, magnézium, réz, vas és cink.
• 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.
• AYURVEDICA MIX: Természetes kivonatok keveréke, melyek tápláljákés erősítik a hajszálakat.



Amikor a stílus és az
eszköz találkozik,
megszületik a frizura!



SOFT TOUCH

Azonnali és természetes tartású hajlakk.
Védi a hajat a nedvességtől és a külső 
hatásoktól.

500 ml

FLEXIBLE 

Sokoldalú modellező gél. A tincsek és a 
formák lágyak maradnak a természetes 
megjelenés érdekében. Fényes és nedves 
hatás.

200 ml

LISSE

Simító krém a tökéletesen sima és selymes 
stílushoz. Hullámos és göndör hajra egyaránt. 
Csökkenti a szálkásodást.

200 ml

THERMIC

Hővédő folyadék, mely védi a hajat a 
hajszárító, a hajvasaló és a hajsütővas 
használata esetén. A száraz vagy 
nedves haj teljes hosszára permetezve 
védőbevonatot képez, amely megóvja a 
hajat a magas hőmérséklettől és az egyéb 
hatásoktól.

200 ml

CHERASTILLE

Hajvégápoló, fényesítő finish lenmagolajjal
(Semi di Lino). Újrastrukturálja a hajat.
Megkönnyíti a fésülést

100 ml

ECOLOGICAL 

Hajtógáz mentes hajlakk közepesen 
erős tartással. Párataszító hatású. 
Nem nehezíti el a hajat. Nem hagy 
maradványokat.

300 ml

VERSATILE

Finom hajformázó hab közepesen erős 
tartással minden hajtípusra. Hővédő 
hatású. Testet ad és elősegíti a frizura 
kialakítását.

250 ml

TERMÉSZETES TARTÁS

KÖZEPES TARTÁS

ENERGY 

Extra erős tartású hajformázó 
lakk. Egy igazán erős segítség a 
tökéletesen megépített frizurák 
elkészítéséhez. Fényessé, 
ragyogóvá teszi a hajat. 
Hosszan tartó hatású.

400 ml

ERŐS TARTÁS

SHAPE

Erős tartású hajformázó 
hab minden hajtípusra.  
Határozott formázás. Fényt 
és dús hatást kölcsönöz.

300 ml

ECOLOGICAL 

Hajtógáz mentes hajlakk 
extra erős tartással. 
Párataszító hatású. Nem 
nehezíti el a hajat. Nem hagy 
maradványokat. Hosszan 
tartó hatású.

300 ml

STRUCTURE 

Hajformázó gél extra erős, cement 
hatással. Igen erős tartás, hosszan 
tartó hatás.

200 ml

CURL 

Ideális göndörítő krém a hullámos vagy 
göndör haj felfrissítésére. Látványosan 
rugalmasabbá, rendezettebbé teszi a 
loknikat.

200 ml

BOOSTER 

Volumen növelő permet vékonyszálú 
hajra, közepesen erős tartással. Dús 
hatást kölcsönöz. Nem nehezíti el a hajat. 
Könnyed, természetes megjelenés.

200 ml

WATER SHINE

Kiváló tincsező és hajformázó gélwax.
Ragyogóvá teszi a hajat anélkül, hogy 
elnehezítené. Közepesen erős tartás.

100 ml

CLAY MATTE

Agyag wax. Formázza és rögzíti a 
tincseket. Hosszan tartó matt hatás. Extra 
erős tartás.

100 ml

GREENGUM 

Kreatív hajformázó gumi-paszta. Kitűnő 
modellező krém kreatív frizurák készítéséhez. 
Hosszan tartó hatás. Erős tartás

100 ml



Egy bájos és luxus 
üdülőhely kilátással a 
Garda-tóra, ahol a képzés 
és a szórakozás egyesül.

Shopper Oyster kicsi
Cod. PROMO000068

Shopper Oyster nagy
Cod. PROMO000067 

Leaflet Passport_IT_EN_ES_PT_FR
Cod. PROMO000255

Leaflet All In ONE_IT_EN_ES_PT_FR
Cod. PROMO000256

Folder Cannabis_IT_EN
Cod. PROMO000264

Leaflet Cannabis_IT_EN
Cod. PROMO000265

Festék keverő tál
Cod. PROMO000300

Eldobható beterítő
(20 db)
Cod.PROMO000129

Festőecset
Cod. PROMO000310

SEGÉDANYAGOK

ESZKÖZÖK



SZÍNSKÁLAPOSZTER

Poszter OYSTER_03
cm 70x100
Cod. PROMO000172

Poszter Passport PLEX
cm 70x100
Cod. PROMO000253

Poszter All In One
cm 70x100
Cod. PROMO000254

Poszter Perm
cm 70x100
Cod. PROMO000258

Poszter Pigmentout
cm 70x100
Cod. PROMO000219

Poszter Cannabis
cm 70x100
Cod. PROMO000266

Poszter PERLACOLOR_01
cm 70x100
Cod. PROMO000159

Poszter PERLACOLOR_02
cm 70x100
Cod. PROMO000161

Poszter PERLACOLOR_05
cm 70x100
Cod. PROMO000218

Színskála Perlacolor
Nyomtatott változat 
Cod.PROMO000216

Színskála Perlacolor
Kicsi változat
Cod. PROMO000209

Színskála Perlacolor
Deluxe Változat kivehető tincsek
Cod. PROMO000208

Színskála Directa
Cod.PROMO000242

Expo Directa
Cod. OYIM13080021

Expo  Argan Silk
Cod.OYIM13080021

Expo Display All In ONE
cm 33x46
Cod. OYIM13080023

EXPO
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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 29 317 316
info@oysterhungary.hu - www.oysterhungary.hu


