Az O&M márkát egy angol-ausztrál házaspár,
Jose Bryce Smith és fodrász férje,
Alan alapította a kétezres évek elején.

TÖRTÉNETÜNK
”Alan-nél allergiás reakciót váltott ki az ammónia, amelyet
általánosan alkalmaznak a festés során a hajszerkezet megnyitására. Kétségtelen, hogy az ammónia nagyon hatékony
összetevő, de sok fodrásznak és vendégnek allergiás tüneteket okozhat. Azért, hogy ne kelljen feladnia a hivatását,
találnunk kellett egy alternatív megoldást.
Londoni tartózkodásunk alatt Alan ammóniamentes festékekkel dolgozott, majd mikor a kétezres évek elején visszaköltöztünk Sydney-be, Ausztráliába, úgy döntöttünk, hogy
továbbra is alacsony vegyszertartalmú termékekkel szeretnénk az új üzletünkben, az Atlantis Hair -ben dolgozni. Abban
az időben szalonunkat ez nagyon különlegessé tette és egyben elindított egy új trendet is. Wayne Lewis volt a technikai
munkák vezetője és nagyon sok fodrász ismerősünk kért tőle
tanácsot, kérték, hogy ossza meg a tapasztalatait. Ekkor
született az Original&Mineral hajfesték márka ötlete.”

EREDETI ÖTLETEK
”Olyan termékeket szerettünk volna előállítani, amely természetes összetevőket tartalmaznak, mégis csodás színeket
lehet velük festeni és bár a vegyészek akkoriban azt mondták, ezt nem lehet alacsony vegyszer tartalmú anyagokkal
megoldani, tíz évvel az első kísérletek után megszületett az
ammónia, PPD és rezorcin mentes festékcsalád, amelynek
legújabb változata a CØR.color.
Létrehoztunk egy hajfesték márkát, ami ötvözi a luxust
a természetes, alacsony vegyszer tartalmú anyagokkal,
amely divatos is és egyben a technológiai megoldásokban
is élen jár.
Az O&M egy kis szalon saját hajfesték márkájából egy
komplett festék, ápoló és styling termékcsaláddá nőtte ki
magát. Mára már a világ számos országában elérhetőek a
termékeink és miközben az O&M utat talál magának a világban, soha nem fogjuk szem elől téveszteni a legfontosabb értékünket: azokat a szalonokat és fodrászokat, akik
hisznek bennünk és velünk együtt utaznak ezen az érdekes
és hosszú úton.”
Jose Bryce Smith
társalapító

CØR.color
TARTÓS HAJFESTÉKEK
A TECHNOLÓGIA
- A Ø jel a szó közepén azt az elkötelezettségünket jelenti, hogy a világon a legtisztább
hajfestéket készítsük, a legkevesebb káros
vegyianyag tartalommal.
- Mindegyik festék ammónia, PPD és rezorcin
mentes
- Fodrászok által tesztelt receptura,
csak szalonokban kerül forgalmazásra
- 100%-ban fedi az ősz hajat
- Több, mint 100 féle, gyönyörű árnyalat
- Új, progresszív színbeépülési technológia:
Molecular Blend Technology (MBT – blend:
összekapcsolni – a molekulák összekapcsolása)
- a festés során a pigmentek 99%-a polimerizálódik, beépül a hajba
- Kellemes, ammóniamentes illat.

A FŐBB ÖSSZETEVŐK
O&M exkluzív olajok keveréke
(bio makadámia és bio kókusz olaj)
+
Sivatagi növények kivonatai
(bio sivatagi barack, bio sivatagi citrom
és bio sivatagi akácia)
+
Sejtregenerálás
és keratin szintézis
+
Kiváló védelem
a környezeti hatások ellen
+
Mélykondicionálás
és táplálás
+
Kiemelkedő ragyogás

SZŐKÍTŐPOROK

Agyagos szőkítőpor

Az O&M többféle por és agyag alapú világosító
termékkel rendelkezik, amelyek mindegyike
egy-egy speciális cél elérésére alkalmas.

A szőkítőpor kitűnően alkalmazható, hair painting,
balayage, szabadkezes technikákhoz. A szőkítés során
a hajjal érintkező rész nem szárad ki, de nem is fogja meg
a szabadon hagyott részt, miközben a haj megőrzi egészséges állapotát.

O&M Keratinos Szőkítőpor
A Keratinos Szőkítőpor kétféle változatban
kapható: ammóniát tartalmazó (O&M Keratinos Szőkítőpor) és az ammónia mentes (O&M
Keratinos AM Fehér és O&M Keratinos AM Kék
Szőkítőpor).
Mindkét típus keratin aminosav komplexet
tartalmaz és kíméletes, hatékony világosítást
biztosít akár hét árnyalattal. Az alkalmazott
keratin szerkezete hasonlít a haj saját szerkezetéhez és segíti annak újjáépítését és védelmét,
a világosító folyamat során, mialatt a bio makadám olaj és aloe juice-nak köszönhetően a haj
megőriz természetes nedvességtartalmát.

Az O&M Agyagos Szőkítőpor összetevői úgy lettek kialakítva, hogy meghosszabbítsák a világosítási folyamatot.
Mivel nem szárad meg a szőkítés alatt, így lehetőség van
arra, hogy világosabb árnyalat legyen az eredmény.

AUSZTRÁLIAI TERMÉSZETESSÉG
Az egészséges haj mesterséges anyagok
nélküli hajápolást jelent.
Olyan hajápolást ajánlunk, ahol az összetevők
hatásosak és kíméletesek is egyben.
Nem alkalmazunk agresszív vegyi anyagokat
– természetes, bio minősítésű növényi kivonatokkal, illetve ásványi anyagokkal helyettesítjük
mindenhol, ahol ez lehetséges.

Alaposan átgondoltuk, hogy milyen samponokra és kondicionálókra van a hajnak szüksége és
egy olyan terméksort fejlesztettünk ki, amelyben
megtalálható minden hajtípusnak a megfelelő
termék.
A hajápolókból kihagytunk minden olyan vegyi
anyagot, amelyek károsak lehetnek (ilyenek pl.
az SLS-sodium lauryl szulfat, a parabenek,
a ftalátok, a triklozan, a propilen glikol, az
M.I.Tiazoline és a NA-klorid) és olyanokkal helyettesítettük, amelyek az O&M szülőföldjéről, Ausztráliából származnak, a sivatagtól az óceánig.
Ezek a természetes, organikus-bio termesztésű
kivonatok számos előnyös hatással rendelkeznek, egyben táplálják és védik a hajszálakat.

TERMÉSZETESEN
TISZTA HAJ
Mivel az Original&Mineral
samponokat és kondicionálókat mindennapos
használatra terveztük, kihagytuk belőlük az öszszes olyan vegyi anyagot,
amelyek nem szükségesek a kívánt hatás eléréséhez. A ftalátokat, az
SLS-t, a triklozánt és a parabeneket olyan Ausztráliában honos növényi kivonatokkal helyettesítettük, amelyek segítségével
a haj egészséges, ragyogó
és tápanyagokban gazdag lesz. Az összes O&M
sampon és kondicionáló
használható festett hajra
is és UV szűrőt tartalmaz
a festett haj színének
megóvása érdekében.

SAMPONOK ÉS KONDICIONÁLÓK

MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON
O&M Original Detox Shampoo,
Ultimate Cleanse
Minden hajtípusra, különösen a zsíros hajra, illetve férﬁaknak. Lágy,
szulfátmentes, erős tisztító hatású
krémsampon, amely hatékonyan
eltávolítja a hajformázó termékek
maradékát, a klórt, a természetes zsírokat és olajokat a hajból.
Aktív hatóanyagok: Szulfátmentes
emulgátorok,
szójaprotein,
panthenol, uborka és ausztráliai
folyami menta kivonat, borsmenta
és mentol olaj, grapefruit kivonat,
makadámia olaj, fényvédő.
50ml, 350ml
Jav. Fogy. Ár: 2.900,- és 7.500,-Ft

KRÉMSAMPON, MINDENNAPOS
HASZNÁLATRA
Maintain the Mane Shampo,
a Daily Ritual

KONDICIONÁLÓ, MINDENNAPOS
HASZNÁLATRA
Maintain the Mane Conditioner,
a Daily Ritual

Minden hajtípusra, szőkített vagy
festett hajra is. Lágy, szulfátmentes krémsampon, amely ﬁnoman
tisztít, hidratálja és védelmezi a
hajat. Aktív hatóanyagok: Szulfátmentes emulgátorok, szójaprotein,
pantenol, fényvédő, banksia virág
kivonat, makadámia és ligetszépe
olaj.

Minden hajtípusra, szőkített vagy
festett hajra is. Lágy kondicionáló,
amely védelmet nyújt a környezeti
hatások ellen, hidratál és gubancolódás gátló hatású. Aktív hatóanyagok: Mandula és makadámia olaj,
shea vaj, E vitamin, ligetszépe olaj,
banksia virág kivonat, panthenol,
fényvédő.

50ml, 350ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

50ml, 350ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

HIDRATÁLÓ KRÉMSAMPON
Hydrate&Conquer Shampoo,
for Ultimate Hydration

HIDRATÁLÓ KONDICIONÁLÓ
Hydrate&Conquer Conditioner,
for Ultimate Hydration

TÖMEGNÖVELŐ SAMPON
Fine Intellect Shampoo,
for Building Volume

TÖMEGNÖVELŐ KONDICIONÁLÓ
Fine Intellect Conditioner,
for Building Volume

Minden hajtípusra, de különösen a
száraz, töredezett ill. szőkített vagy
festett hajra. Lágy, szulfátmentes
krémsampon, amely ﬁnoman tisztít, hidratálja és védelmezi a hajat.
Aktív hatóanyagok: Szulfátmentes
emulgátorok, szójaprotein, pantenol,
makadámia olaj, aloe kivonat, tasmániai tengeri hínár, fényvédő.

Minden hajtípusra, de különösen
a száraz, töredezett ill. szőkített
vagy festett hajra. Lágy, hidratáló,
revitalizáló kondicionáló, ragyogó
fényt ad a hajnak. Aktív hatóanyagok: Mandula és makadámia olaj,
pantenol, shea vaj, ricinus olaj,
E vitamin, aloe kivonat, tasmániai
tengeri hínár kivonat makadámia
olaj, ylang-ylang virágolaj, fényvédő.

Vékonyszálú hajra. Lágy, szulfátmentes, tömegnövelő hatású krémsampon, amely ﬁnoman tisztít, hidratálja és védelmezi a hajat. Megerősíti a
hajtöveket, erőt és teltséget ad a vékonyabb hajszálaknak, serkenti a sejtek működését. Aktív hatóanyagok:
Szulfátmentes emulgátorok, jojoba
olaj, csalán kivonat, makadámia olaj,
lilly pilly gyümölcs kivonat, szójaprotein, fényvédő, panthenol.

Vékonyszálú hajra. Lágy, tömegnövelő hatású kondicionáló, amely
hidratálja és védelmezi a hajat.
Regeneráló, megerősíti a hajtöveket,
erőt és teltséget ad a vékonyabb
hajszálaknak, serkenti a sejtek működését. Aktív hatóanyagok: Szójaprotein, mandula, makadámia és
jojoba olaj, csalán kivonat, lilly pilly
gyümölcs kivonat, pantenol, shea
vaj, E vitamin, fényvédő.

50ml, 350ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

50ml, 350ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

50ml, 350ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

50ml, 350ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

MASZKOK ÉS PAKOLÁSOK

HAMVASÍTÓ SAMPON
Conquer Blonde, Silver Shampoo

HAMVASÍTÓ KONDICIONÁLÓ
Conquer Blonde, Silver Conditioner

Szőkített, festett vagy természetes ősz hajra. Lágy, szulfátmentes
krémsampon, amely ﬁnoman tisztít
és visszaállítja a sárgás vagy színét
vesztett haj eredeti szőke ill. hamvas árnyalatát. A szőkített és szőkére
festett, hamvasított vagy a természetes ősz hajszínen alkalmazva
a hideg árnyalatok újra friss színt
kapnak. Aktív hatóanyagok: Szulfátmentes emulgátorok, csillámpala por, makadámia olaj, pantenol,
ligetszépe olaj, aloe kivonat, lila pigmentek.

Szőkített, festett vagy természetes
ősz hajra. Lágy kondicionáló, amely
visszaállítja a sárgás vagy színét
vesztett haj eredeti szőke ill. hamvas árnyalatát. A szőkített és szőkére
festett, hamvasított vagy a természetes ősz hajszínen alkalmazva a
hideg árnyalatok újra friss színt kapnak. Aktív hatóanyagok: Mandula és
makadámia olaj, shea vaj, argán és
ricinus olaj, E vitamin, aloe kivonat,
pantenol, tasmániai tengeri hínár
kivonat, csillámpala por, lila pigmentek.

50ml, 250ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

50ml, 250ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

HIDRATÁLÓ, OLAJOS MASZK
Seven Day Miracle, Moisture
Masque
Minden hajtípusra, de különösen
a száraz, vízhiányos hajra. A sűrű,
kondicionáló, hidratáló olajos hajmaszk (pakolás) visszaállítja a száraz, vízhiányos haj egészséges állapotát, amely selymesen lágy és sima
lesz. A különleges olaj keveréknek
köszönhetően a haj megújul, élettel teli, gubancolódás mentes lesz.
Aktív hatóanyagok: Mandula olaj,
allantoin, búza protein, pantenol,
argán és jojoba olaj, shea vaj, napraforgó olaj, E vitamin, aloe kivonat,
makadámia olaj.
50ml, 250ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

HAJTÁPLÁLÓ, PROTEIN MASZK
The Power Base, Protein Masque
Minden hajtípusra, de különösen a
száraz, töredezett, igénybevett hajra.
Sűrű kondicionáló, regeneráló hajmaszk (pakolás), amely visszaállítja
az igénybevett haj egészséges állapotát. Nagymennyiségű búzaproteint tartalmaz, amely mélyen beépül
a hajszálakba. Aktív hatóanyagok:
Búzaprotein, mandula, sárgabarack mag és makadámia olaj, shea
vaj, ricinus olaj, E vitamin, pantenol,
allantoin. Parabeneket nem tartalmaz.

50ml, 250ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.500,-Ft

TERMÉSZETESEN
FORMÁZOTT HAJ
Az Original&Mineral formázó és ﬁnish termékek
a szalonokban leggyakrabban használt kategóriákat tartalmazzák. Mindegyik az O&M márka
ﬁlozóﬁájának kiterjesztése: alacsony vegyszer tartalmú, mindennap alkalmazható, Ausztráliában
honos növényi kivonatokban gazdag, hatékony
termékek. Használatukkal mind a szalonban,
mind pedig az otthoni
hajformázás során ragyogó frizurák készíthetők el.
A termékek parabeneket
nem tartalmaznak.

STYLING ÉS FINISH TERMÉKEK

HAJTŐEMELŐ,
TÖMEGNÖVELŐ SPRAY
Atonic, Thickening Spritz
Minden hajtípusra. Könnyű, közepes tartású hővédő, formázó spray,
amely a hajszárításhoz és hővel
történő formázáshoz (pl. hajvasalás) elengedhetetlen. Táplál és
kondicionál és fényt ad a hajnak,
anélkül, hogy elnehezítené. Aktív
hatóanyagok: Lilly pilly gyümölcs kivonat, aloe levél juice, szója protein,
zöldtea, oliva levél és csalán kivonat,
ligetszépe olaj, pantenol, hővédő
anyagok.

50ml, 250ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 6.800,-Ft

KONDICIONÁLÓ,
GUBANCOLÓDÁSGÁTLÓ SPRAY
Know Knott, Conditioning
Detangler Spray

HAJTŐEMELŐ HABSPRAY
Rootalicious, Root Lift Spray

Minden hajtípusra. Tejszerű emulzióspray, amely kondicionálja, könynyen kifésülhetővé teszi a hajat és
ragyogó fényt ad. Aktív hatóanyagok: Makadámia olaj, lilly pilly gyümölcs kivonat, panthenol, organikus
argán olaj.

Minden hajtípusra. Közepes tartású
habspray, amelyet a csőrös fej segítségével közvetlenül a hajtőhöz
lehet fújni. Nem nehezíti el a hajat.
Tápanyaggal látja el és fényt ad a
hajnak. Aktív hatóanyagok: Banksia
virág, quandong és lilly pilly gyümölcs kivonat, tengeri alga és ausztráliai menta kivonat.

50ml, 250ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 6.800,-Ft

263ml
Jav. Fogy. Ár: 7.300,-Ft

STYLING ÉS FINISH TERMÉKEK

FORMÁZÓ KRÉM
Style Guru, Styling Cream

TENGERISÓS TEXTÚRA KRÉM
Surf Bomb, Sea Spray

Minden hajtípusra. Sűrű, jól terülő
krém, a frizura textúrájának vagy
tömegének kialakításához. Gyenge tartású, hölgyeknek göndör
hajra vagy uraknak lágy, természetes textúrához, táplálja, simítja és
puhává teszi a hajat. Aktív hatóanyagok: Makadámia olaj, shea vaj,
panthenol, E vitamin, baksia virág
kivonat, ligetszépe olaj, aloe levél,
csalán, zöld tea és olíva levél kivonat.
Pabeneket nem tartalmaz.

Minden hajtípusra, különösen göndör hajra. Egy „tengervíz koncentrátum”, erős tartással, beach-look
frizurák kialakításához. Aktív hatóanyagok: Ausztráliai tengerisó, szójaprotein.

150ml
Jav. Fogy. Ár: 6.200,-Ft

50ml, 150ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 6.800,-Ft

ARANY SIMÍTÓ BALZSAM
Project Sukuroi,
Golden Smoothing Balm
Minden hajtípusra. Sűrű, jól terülő
krémbalzsam sima, egyenes frizura
kialakításához. Tökéletes ﬁnish termék, tartás nélkül. Az Ausztráliában
is nagymennyiségben előállított,
aranysárga repceolaj a sztárösszetevője ennek a terméknek, amely
hihetetlenül sima, csillogó és lágy
tapintású tincseket eredményez Aktív hatóanyagok: Keratin, mandula,
sárgarepce és makadámia olaj, aloe
levél juice, búzaprotein, panthenol, E
vitamin, ligetszépe olaj. Parabeneket
nem tartalmaz.

HAJSIMÍTÓ SZÉRUM
Frizzy Logic, Shine Serum
Minden hajtípusra. Könnyű, olajokkal dúsított, párataszító szérum,
amely simítja az egyenes vagy göndör, össze-visza szálló hajat, egyben
selymesen ragyogó fényt és textúrát
is ad. A különleges olaj keveréknek
köszönhetően a haj megújul, élettel
teli, gubancolódás mentes lesz. Aktív hatóanyagok: Organikus argán
olaj, makadámia és ligetszépe olaj,
E vitamin.

100g
Jav. Fogy. Ár: 10.500,-Ft

10ml, 50ml
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 8.500,-Ft

AGYAGOS FORMÁZÓ PASZTA
K-Gravel, Texture Clay

HÁLÓS, FORMÁZÓ PASZTA
C-Paste, Pliable Light Weight Fibre

Minden hajtípusra, különösen férﬁaknak. Közepesen erős tartású,
rugalmas, újraformázható, agyagos,
matt paszta határozott frizuraformák kialakításához. Aktív hatóanyagok: Kaolinok (agyagok), horzsakő
őrlemény, pálma, szója és méhviasz,
carnauba és kandelilla viasz, jojoba
olaj.

Minden hajtípusra, különösen férﬁaknak. Közepesen erős tartású,
rugalmas, újraformázható, hálós
paszta határozott frizuraformák kialakításához, kellemes kókusz illattal. A hajat nem nehezíti el, rövid és
hosszabb hajon egyaránt alkalmazható. Aktív hatóanyagok: Méhviasz,
kókusz olaj, pálmaviasz, karnauba
viasz, allantoin, E vitamin.

25g, 100g
Jav. Fogy. Ár: 3.900,- és 7.700,-Ft

100g
Jav. Fogy. Ár: 7.700,-Ft

ERŐS TARTÁSÚ HAJLAKK
Original Queenie, Firm Hold
Hairspray
Minden hajtípusra. Erős, de rugalmas tartású, nem ragadós hajlakk,
maradékanyag nélkül, gyorsan szárad és többször átfésülhető. Tápláló
és antioxidáns növényi kivonatokat
tartalmaz, extra fényt ad a hajnak.
Aktív hatóanyagok: Pantenol, lilly
pilly és quandong gyümölcs kivonat, banksia virág, tengeri alga, csalán és ausztráliai menta kivonat.

328ml
Jav. Fogy. Ár: 8.200,-Ft
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