Çevreci ve yenilikçi teknolojilerle profesyonel berberler ve bakımın bir
uzmanlık işi olduğuna inanan erkekler için tasarlandı. Yurt içinde ve yurt
dışında uzun zamanlı laboratuvar çalışmaları sonucu geliştirilen RedOne Erkek
Serisi, erkeklerin saç ve cilt tipine uygun içeriklerle hazırlandı. Üretim- den,
berber salonlarına uzanan operasyonel süreç profesyonel ekibimiz tarafından
her türlü ayrıntı dikkate alınarak kurumsal ve dünya normlarına uygun olarak
yürütülmektedir. RedOne Erkek Serisi Kırmızıgül’ün 22 yılı aşkın deneyimiyle,
ileri teknoloji ve yetenekli insan gücünü birleştirerek; dünya standartlarında
üretilmektedir.
By means of environmentalist and Innovative technologies, It has designed
for the professional hair dressers and men who believe that the care is the
job for expert. The RedOne Men Serial that has been developed as a result
of the long term laboratory activities both in the country and abroad has
been prepared by appropriate extracts for head and skin type of the men.
Operational process including the production and barbershop has been
carried out in accordance with the organizational and world norms by taking
into the consideration of each detail by our professional team. RedOne Men
Serial has been produced in the world standards by combin- ing more than
22 year experience of Kırmızıgül as well as advanced technol- ogy and
qualified human power.

Daha Fazlasını İste!

‘’Kendi yolunu çiz ve hep daha ötesini düşün:’’

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ SPREY
ULTRA SERT
500 ml 17 FL. OZ.

TOZ SAÇ WAX’I
MAT GÖRÜNÜM İÇİN
8 gr 0.2 FL. OZ.

Yaratıcı şekiller için tam güçlü tutuş. Saç laboratuvarlarımızda
geliştirilen özel formülü, saçlarınıza; doğal görünümlü uzun süreli
kalıcı şekiller sağlar. İnce taneli yapısı sayesinde kolay taranır.
Pullanma ve tortu yapmaz. Saç şeklini hafızasında tutarak 12 saate
varan kalıcı şekiller yaratır. Saçları korumak için C ve E vitaminleri
içeren özel formülü renk solmasını engellemeye yardımcı olur.

Etkili formülü ile saçlarınıza
doğal, pürüzsüz ve mat
görünüm vererek şekillendirmenizi sağlar. Saç diplerinden
itibaren muhteşem hacim ve
mat doku oluşumuna yardımcı olur.

HAIR STYLING SPRAY
ULTRA HOLD

POWDER HAIR WAX
MATTE FOR APPEARANCE

Full strong hold for creative shapes. The special formula developed in our hair laboratories gives long-lasting and natural
looking shape to your hair. It is easily combed because of its
fine-grained structure. It will not cause scaling and does not leave
any residue. It creates permanent shapes up to 12 hours by memorizing the hair shape. Special formula which is include C and E
vitamins and developed for protecting hair also helps to prevent
color fading.

With its effective formula during
styling provides a natural,
smooth and matte look of hair.
Helps to create fabulous volume
and matte hair texture.

PARFÜM
VANITY/SHADOW/OCEAN/BRUNETTE

NATURAL SPRAY
VANITY/SHADOW/OCEAN/BRUNETTE

100 ml 3.3 FL. OZ.

RedOne erkekleri; baştan çıkarıcı bir deneyime hazır olun!
Özenle seçilmiş esansları ile gün boyu etkili ve kalıcı ferahlık verir. Günün hersaati
güvenle kullanabilirsiniz.

NATURAL SPRAY

VANITY

NATURAL SPRAY

SHADOW

RedOne men, be prepared for a seductive experience! It gives powerful andlong
lasting freshness all day
with its carefully selected fragrances. You can use it confidently at any time of the day.

NATURAL SPRAY

OCEAN

NATURAL SPRAY

BRUNETTE

Kararlı ol!

‘’Hedefini belirle ve ona koş.’’

NEW EDITION!
Creative Hair Wax

ŞEKİLLENDİRİCİ KREM
WAX
100 ml 3.3 FL. OZ.

YARATICI LİFLİ
WAX

100 ml 3.3 FL. OZ.
Lifli dokusuyla saç
hatlarını belirginleştirir.
Güçlü tutuş etkisiyle mat
görünüm sağlar.

CREATIVE FIBER
WAX

Extremely Strong hold
with Maximum Control.
Enhances hair lines with
its fibrous texture. Has a
pliable hold with a matt
look finish.

YARATICI KİL WAX
100 ml 3.3 FL. OZ.

Yüksek tutuş mukavemeti,
saçlarınızı istediğiniz şekilde
yansıtmanızı sağlar. Mat ve
etkileyici sonuçlar yaratır.

CREATIVE CLAY WAX

High grip strength allows you
to reflect your hair in the
shape you like. It creates
matte and impressive results.

SAÇ POMADI

100 ml 3.3 FL. OZ.

Saçı ağırlaştırmadan saçınıza
dağınık şekiller vermek için idealidir.
Natural mat görünüm
vererek kuru doku efekti
sağlar. Isıya ve neme
dayanıklı yapısı sayesinde
uzun süre kalıcılık sağlar.

Güçlü tutuş etkisiyle belirgin
ve parlak görünüm sağlar.
Kremsi özel formülü
sayesinde saçı ağırlaştırmadan çeşitli şekiller vermenizi
sağlar.

FORMING CREAM

HAIR POMADE

Create flexible messy styles
without leaving heaviness
on the hair.Provides a
natural matte look effect to
the hair with excellent
pliability and medium hold.

Provides a strong hold with
a high shine look. It’s
special creamy formulation
keeps the hair light without
leaving heaviness feeling
on the hair.

Gerçekçi ol!

‘’Kafanda kurma, olduğu gibi kabullen.’’

BLUE
BLACK
ORANGE
VIOLETTA

AQUA & JEL
SAÇ WAX’I

RED

150 ml 5.1 FL. OZ.
Saçlarınızda uzun süre kalıcı stiller yaratmak için mükemmel formül. İçeriğindeki
vitaminlerle zenginleştirilmiş formül, istediğiniz şekli uzun süre muhafaza etmenizi
sağlar. Saçlarınız parlak ve bakımlı görünür. Saçta yağlılık ve ağırlık oluşmaz.
Tarama yaparak kolayca temizlenir.

HAIR WAX

Perfect formula for your hair to create long-lasting styles. Formula
enriched with vitamins that it contains, allows you to maintain the
desired shape for a long time. Your hair looks shiny and good looking.
Oiliness and hardening does not occur on your hair. It can be easily
removed by combing.

AQUA & JEL
SAÇ WAX’I

150 ml 5.1 FL. OZ.
Saçlarınızda uzun süre kalıcı stiller yaratmak için mükemmel
formül. İçeriğindeki vitaminlerle zenginleştirilmiş formül,
istediğiniz şekli uzun süre muhafaza etmenizi sağlar. Saçlarınız
parlak ve bakımlı görünür. Saçta yağlılık ve ağırlık oluşmaz.
Tarama yaparak kolayca temizlenir.

HAIR WAX

Perfect formula for your hair to create long-lasting styles.
Formula enriched with vitamins that it contains, allows you to
maintain the desired shape for a long time. Your hair looks shiny
and good looking. Oiliness and hardening does not occur on
your hair. It can be easily removed by combing.

QUIKSILVER
WHITE

AQUA & JEL
SAÇ WAX’I

50 ml 1.7 FL. OZ.
Saçlarınızda uzun süre kalıcı stiller yaratmak
için mükemmel formül. İçeriğindeki vitaminlerle zenginleştirilmiş formül, istediğiniz şekli
uzun süre muhafaza etmenizi sağlar.
Saçlarınız parlak ve bakımlı görünür. Saçta
yağlılık ve ağırlık oluşmaz. Tarama yaparak
kolayca temizlenir.

AQUA & JEL SAÇ WAX’I
COBRA / OLIVE

150 ml 5.1 FL. OZ.

Saçlarınızda uzun süre kalıcı stiller yaratmak için mükemmel
formül. İçeriğindeki vitaminlerle zenginleştirilmiş formül,
istediğiniz şekli uzun süre muhafaza etmenizi sağlar. Saçlarınız
parlak ve bakımlı görünür. Saçta yağlılık ve ağırlık oluşmaz.
Tarama yaparak kolayca temizlenir.

HAIR WAX

Perfect formula for your hair to create longlasting styles. Formula enriched with
vitamins that it contains, allows you to
maintain the desired shape for a long time.
Your hair looks shiny and good looking.
Oiliness and hardening does not occur on
your hair. It can be easily removed by
combing.

HAIR WAX

Perfect formula for your hair to create long-lasting styles.
Formula enriched with vitamins that it contains, allows you to
maintain the desired shape for a long time. Your hair looks shiny
and good looking. Oiliness and hardening does not occur on
your hair. It can be easily removed by combing.

SPIDER SAÇ WAX’I
PASSIONATE / SHOW OFF

100 ml 3.3 FL. OZ.

Saç şekillendirici wax. Lifli dokusuyla saçınıza esnek ve hareketli
bir görünüm vermeye yardımcı olur.İçeriğindeki vitaminlerle
zenginleştirilmiş formül, istediğiniz şekli uzun süre muhafaza
etmenizi sağlar. Saçlarınız parlak ve bakımlı görünür. Saçta
yağlılık ve ağırlık oluşmaz. Tarama yaparak kolayca temizlenir.

MAT ŞEKİLLENDİRİCİ
WHITE & BLACK WAX
100 ml 3.3 FL. OZ.

Mat bir görünümle saçınızı şekillendirir. Güçlü tutuş etkisiyle istediğiniz şekli saçınıza yansıtmanıza yardımcı olur. Saçlarınızda uzun süre kalıcı stiller yaratmak için mükemmel formül.
İçeriğindeki vitaminlerle zenginleştirilmiş formül, istediğiniz şekli uzun süre muhafaza etmenizi
sağlar. Saçta yağlılık ve ağırlık oluşmaz. Tarama yaparak kolayca temizlenir.

HAIR WAX
Hair styling wax. It helps to give your hair a flexible and active appearance with
its fibrous texture. Formula enriched with vitamins that it contains, allows you
to maintain the desired shape for a long time. Your hair looks shiny and good
looking. Oiliness and hardening does not occur on your hair. It can be easily
removed by combing.

MATTE HAIR WAX WHITE & BLACK
It shapes your hair with a matte look. It helps you reflect your desired shape to your
hair with its strong grip effect. Perfect formula for your hair to create long-lasting
styles. Formula enriched with vitamins that it contains, allows you to maintain the
desired shape for a long time. Oiliness and hardening does not occur on your hair. It
can be easily removed by combing.

Kendin Ol!

‘’Kendini onunla bununla kıyaslama.’’

SAÇ JÖLESİ

450 ml 15 FL. OZ.
Ultra güçlü saç şekillendirici. Saçlarınızda 24 saate varan kalıcı şekiller oluşturur. Saçta
kalıntı bırakmaz. İçeriğindeki vitaminler saçın doğal yapısını koruyarak jöleden
kaynaklı kırıkları ve dökülmeleri engeller. Saçları kılıf gibi sarar, dış etkenlere karşı
korur, sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar.

SAÇ JÖLESİ / KERATİN
HAIR GEL / KERATIN

HAIR GEL

450 ml 15 FL. OZ.
Ultra-strong hair styling. İt creates permanent shapes up to 24 hours in your hair. It
does not leave any residue on the hair. Vitamin content preserves natural structure of
the hair and prevents fracture and spill formation because of the gel. It covers the hair
like sheath and protects against external influences and makes it look healthy and
good looking.

SAÇ JÖLESİ / SAKIZ
HAIR GEL / BUBBLEGUM

SAÇ JÖLESİ / ARGAN
HAIR GEL / ARGAN OIL

SAÇ JÖLESİ / ETERNAL

SAÇ JÖLESİ / INFINITE

Ultra
güçlü
saç
şekillendirici.
Saçlarınızda mükemmel ve kalıcı
şekiller elde etmenize yardımcı olur.
Saçta kalıntı bırakmaz. İçeriğindeki
vitaminler saçın doğal yapısını koruyarak
jöleden kaynaklı kırıkları ve dökülmeleri
engeller. Saçları kılıf gibi sarar, dış etkenlere karşı korur, sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar.

Ultra
güçlü
saç
şekillendirici.
Saçlarınızda mükemmel ve kalıcı
şekiller elde etmenize yardımcı olur.
Saçta kalıntı bırakmaz. İçeriğindeki
vitaminler saçın doğal yapısını koruyarak
jöleden kaynaklı kırıkları ve dökülmeleri
engeller. Saçları kılıf gibi sarar, dış etkenlere karşı korur, sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar.

HAIR GEL

HAIR GEL

100 ml 3.3 FL. OZ.

Ultra powerful hair conditioner. It helps
your hair to create powerful and
long-lasting styles. It does not leave any
residue on the hair. Vitamin content
preserves natural structure of the hair and
prevents fracture and spill formation
because of the gel. It covers the hair like
sheath and protects against external
influences and makes it look healthy and
good looking.

100 ml 3.3 FL. OZ.

Ultra powerful hair conditioner. It helps
your hair to create powerful and
long-lasting styles. It does not leave any
residue on the hair. Vitamin content
preserves natural structure of the hair and
prevents fracture and spill formation
because of the gel. It covers the hair like
sheath and protects against external
influences and makes it look healthy and
good looking.

Harekete geç!
‘’Durma, en hızlı
şekilde işe koyul.’’

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYİCİ
BAKIM ŞAMPUANI
500 ml 17 FL. OZ.

Saç köklerini besleyerek saç dökülmesini önlemeye, yeni saç oluşumuna, saç tellerinin dirençli
ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

ANTI-HAIRLOSSHAIR
CARE SHAMPOO

It nourishes the hair roots, prevents hair loss,
helps hair regrowth and makes your hair healthy
and resistant. It is best used together with.

Benzersiz ol!

‘’Taklit etme, içinden geldiğince yaşa.’’

YÜZ TONİĞİ
YÜKSEK ETKİ

250 ml 8.5 FL.OZ.
Yağ kalıntılarını ve ölü cilt
hücrelerini
etkin
bir
şekildet e m i z l e r .
Gözenekleri açarak siyah
noktao l u ş u m u n u
sonlandırır. Matlaşmış ve
solgun ciltleri arındırarak
her zaman parlak, temiz
ve canlı görünmesini
sağlar.

FACE TONIC
HIGH EFFECTIVENESS
Effectively removes fat
deposits and dead skin
cells. It blocks blackhead
formation by opening the
pores. It cleanses mat
and pale skin and makes
it always bright, clean,
and look alive.

SAÇ TONİĞİ
MAKSİMUM RAHATLATICI

250 ml 8.5 FL.OZ.
Saç köklerini canlandırıcı, ferahlatıcı saç toniği. Özel formülü ile
erkek tipi saç dökülmesinin
yavaşlatılmasına yardımcı olur.
Saç diplerine masaj yaparak
uygulandığında stres,y o rg u n l u k
gibi
olumsuzlukların
giderilmesinde etkilidir. Saç derinizdeki
kan dolaşımını hızlandırırarak
daha bakımlı ve canlı saçlara
sahip olursunuz.

HAIR TONIC
MAXIMUM RELAXING

It is the hair tonic which revitalizes and refreshes hair. It helps to
slow down male type hair loss
with its special formula. It is
effective to eliminate negative
effects such as fatigue, stress etc.
when it is applied to the scalp
through
massaging.
It
accelerates blood circulation and
allows you to have more lively
and good looking hair.

Keyfine bak

‘’Her anın, her duygunun peşine takıl.’’

TIRAŞ ÖNCESİ
SAKAL YUMUŞATICI TIRAŞ JELİ
Ekstra Nemlendiricili

TIRAŞ ÖNCESİ
SAKAL YUMUŞATICI TIRAŞ JELİ
Ekstra Nemlendiricili

Sakalınızı köpürtme işleminden önce yumuşatmak
için kullanılır. Tıraş Jeli masaj yapılarak
sürüldüğünde yoğun ve kremsi bir yapıya dönüşür.
Kremsi yapıya dönüşen jel, sakalı hızla yumuşatarak, köpürtme işleminden sonra tıraş bıçağının
kolayca kaymasını sağlar ve böylece cildin tahriş
olmasını engeller. Cildi besleyerek, yumuşak ve
pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur.

Sakalınızı köpürtme işleminden önce yumuşatmak
için kullanılır. Tıraş Jeli masaj yapılarak
sürüldüğünde yoğun ve kremsi bir yapıya dönüşür.
Kremsi yapıya dönüşen jel, sakalı hızla yumuşatarak, köpürtme işleminden sonra tıraş bıçağının
kolayca kaymasını sağlar ve böylece cildin tahriş
olmasını engeller. Cildi besleyerek, yumuşak ve
pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur.

1000 ml 34 FL. OZ.

SHAVING GEL
Extra Moisturizing

It is used for softening before foaming process of
the beard. When Shaving Gel applied through
massaging it turns into an intense and creamy
substance. This creamy gel softens the beard
quickly and allows razor to slip easily; so it prevents
skin irritation. It nourishes the skin and makes it
soft and smooth.

1000 ml 34 FL. OZ.

SHAVING GEL
Extra Moisturizing

It is used for softening before foaming process of
the beard. When Shaving Gel applied through
massaging it turns into an intense and creamy
substance. This creamy gel softens the beard
quickly and allows razor to slip easily; so it prevents
skin irritation. It nourishes the skin and makes it soft
and smooth.

TIRAŞ ÖNCESİ
SAKAL YUMUŞATICI TIRAŞ JELİ
Ekstra Nemlendiricili
1000 ml 34 FL. OZ.

Sakalınızı köpürtme işleminden önce yumuşatmak
için kullanılır. Tıraş Jeli masaj yapılarak
sürüldüğünde yoğun ve kremsi bir yapıya dönüşür.
Kremsi yapıya dönüşen jel, sakalı hızla yumuşatarak, köpürtme işleminden sonra tıraş bıçağının
kolayca kaymasını sağlar ve böylece cildin tahriş
olmasını engeller. Cildi besleyerek, yumuşak ve
pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur.

SHAVING GEL
Extra Moisturizing

It is used for softening before foaming process of
the beard. When Shaving Gel applied through
massaging it turns into an intense and creamy
substance. This creamy gel softens the beard
quickly and allows razor to slip easily; so it prevents
skin irritation. It nourishes the skin and makes it
soft and smooth.

TIRAŞ ÖNCESİ
SAKAL YUMUŞATICI TIRAŞ JELİ
Ekstra Nemlendiricili
1000 ml 34 FL. OZ.

Sakalınızı köpürtme işleminden önce yumuşatmak
için kullanılır. Tıraş Jeli masaj yapılarak
sürüldüğünde yoğun ve kremsi bir yapıya dönüşür.
Kremsi yapıya dönüşen jel, sakalı hızla yumuşatarak, köpürtme işleminden sonra tıraş bıçağının
kolayca kaymasını sağlar ve böylece cildin tahriş
olmasını engeller. Cildi besleyerek, yumuşak ve
pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur.

SHAVING GEL
Extra Moisturizing

It is used for softening before foaming process of
the beard. When Shaving Gel applied through
massaging it turns into an intense and creamy
substance. This creamy gel softens the beard
quickly and allows razor to slip easily; so it prevents
skin irritation. It nourishes the skin and makes it soft
and smooth.

An’ı yaşa!

‘’Ait olmanın hazzına var.’’

TIRAŞ SONRASI
KREM KOLONYA
TAHRİŞ KARŞITI

TIRAŞ SONRASI
KREM KOLONYA
TAHRİŞ KARŞITI

Serinlik ve ferahlık sağlayan kalıcı
kokusuyla, uzun süre temizlik ve ferahlık hissi verir. Yanma hissini azaltarak
günlük yüz bakımınızı tamamlar.

Serinlik ve ferahlık sağlayan kalıcı
kokusuyla, uzun süre temizlik ve ferahlık hissi verir. Yanma hissini azaltarak
günlük yüz bakımınızı tamamlar.

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

400 ml 13.5 FL.OZ.

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

SILVER

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

EXTREME

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

SPORT

It give the feeling of clean liness and
freshness with its long lasting
fragrance that gives coolness and
freshness. It completes your daily care
by decreasing the burning feeling.

400 ml 13.5 FL.OZ.

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

REVITALIZING

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

FRESH

AFTER SHAVE
CREAM COLOGNE

GOLD

It give the feeling of clean liness and
freshness with its long lasting
fragrance that gives coolness and
freshness. It completes your daily care
by decreasing the burning feeling.

BERBER KOLONYA
TÜM CİLTLER İÇİN / 150 ml 5 FL.OZ

Özenle seçilmiş parfüm esanslarıyla serinlik ve ferahlık sağlar. Kalıcı
kokusuyla; uzun süre temizlik ve ferahlık hissi verir.

BARBER
COLOGNE

UNDULATION

Farklı ol!

‘’Değiş, kimseye benzeme.’’

BARBER
COLOGNE

VOLCANIC

BARBER COLOGNE
ALL SKIN TYPES

BARBER
COLOGNE

SILVER

BARBER
COLOGNE

GOLD

It gives a feeling of coolness and freshness with its
selected fragrances and provides hygiene.

BARBER
COLOGNE

AMBER

meticulously

BERBER KOLONYA
TÜM CİLTLER İÇİN / 400 ml 13. FL. OZ.

Özenle seçilmiş parfüm esanslarıyla serinlik ve ferahlık sağlar. Kalıcı kokusuyla; uzun süre
temizlik ve ferahlık hissi verir.

BARBER
COLOGNE

Hayatını yaşa

‘’Gül, ağla, bağır, haykır… Hepsi sensin.’’

UNDULATION

BARBER
COLOGNE

VOLCANIC

BARBER COLOGNE
ALL SKIN TYPES

BARBER
COLOGNE

SILVER

BARBER
COLOGNE

GOLD

BARBER
COLOGNE

AMBER

It gives a feeling of coolness and freshness with its meticulously selected fragrances
and provides hygiene.

BERBER KOLONYA
TÜM CİLTLER İÇİN / 500 ml 17. FL. OZ.

Özenle seçilmiş parfüm esanslarıyla serinlik ve ferahlık sağlar. Kalıcı kokusuyla; uzun süre
temizlik ve ferahlık hissi verir.

Akışına bırak

‘’Her zaman geçer, detaylara takılma.’’

BARBER
COLOGNE

FRESHNESS
BARBER COLOGNE
ALL SKIN TYPES

BARBER
COLOGNE

INCENDIARY

BARBER
COLOGNE

EXCLUSIVE

BARBER
COLOGNE

CLASSICAL

It gives a feeling of coolness and freshness with its meticulously selectedfragrances and
provides hygiene.

Cesur ol!

‘’Kimsenin ne düşündüğü umurunda olmasın.’’

SAÇ DOLGUNLAŞTIRICI FİBER
12 g 0.4 FL. OZ.

Seyrelerek azalmış saç tellerine anında hacim
vererek doğal ve dolgun bir görünüm
kazanmasına yardımcı olur. Sabitleyici sprey
sayesinde saça tutunarak yağmura, terlemeye ve rüzgara karşı dirençlidir. Şampuanla
yıkayarak kolayca arındırılır.
SAÇ FİBERİ
SABİTLEYİCİ SPREY
100 ml 3.4 FL. OZ.
RedOne Saç Dolgunlaştırıcı Fiberi
uyguladıktan sonra, saç fiberlerinin
saça tutunmasını sağlayarak, yağmura, terlemeye ve rüzgara karşı dirençli
hale getirir.

HAIR FIBER
FIXATION SPRAY
STABILIZER SPRAY

After applying RedOne Hair Volumizer Fiber, by ensuring hair fibers to
hold on to the hair, it makes the fibers
resistant against rain, perspira- tion
and wind.

PLUMPING FIBER

It helps your hair to gain natural and full
appearance by instantly providing volume
to thinning hair fibers. By holding on to the
hair by means of the fixing spray, it is resistant against rain, sweat and wind. It is rinsed
off by shampooing.

BLACK

DARK BROWN

MAT ŞEKİLLENDİRİCİ
ARGAN & KERATİNLİ WAX

Saçlarınızda uzun süre kalıcı stiller yaratmak için mükemmel
formül. İçeriğindeki vitaminlerle zenginleştirilmiş formül,
istediğiniz şekli uzun süre muhafaza etmenizi sağlar. Saçta
yağlılık ve ağırlık oluşmaz. Tarama yaparak kolayca temizlenir.

MATTE HAIR WAX
ARGAN & KERATIN WAX
Perfect formula for your hair to create long-lasting styles.
Formula enriched with vitamins that it contains, allows
you to maintain the desired shape for a long time.
Oiliness and hardening does not occur on your hair. It can
be easily removed by combing.
150 ml 5.1 FL.OZ

Hayal kur!

‘’Adınla, yaptıklarınla, sözlerinle anıl.’’

ARGAN WAX FULL FORCE

150 ml 5.1 FL.OZ

KERATİN WAX
FULL FORCE

YARATICI SAÇ WAX’I
Yaratıcı Fiber Wax
150 ml 5.1 FL. OZ.

ŞEKİLLENDİRİCİ
YEŞİL MAT SAÇ WAX’I

Maksimum Kontrol ile Son derece
Güçlü tutuş. Lifli dokusu ile saç tellerini güçlendirir. Mat görünümlü bir
yüzeye sahip esnek bir tutma yeri
vardır.

Saçlarınızda uzun süre kalıcı stiller
yaratır.Saçlarınız mat ve bakımlı
görünür.Tarama
yaparak
kolayca
temizlenir.

CREATIVE FIBER HAIR WAX
Creative Fiber Wax

Extremely Strong hold with Maximum
Control. Enhances hair lines with its
fibrous texture. Has a pliable hold
with a matt look finish.

150 ml 5.1 FL. OZ.

GREEN MATTE HAIR WAX

It creates long lasting styles for your
hair. Your hair looks matte and good
looking. It can be easily removed by
combing.

SOYULABİLİR MASKE
SİYAH MASKE
125 ml 42. FL. OZ.

Siyah noktaları ve ölü cildi derhal giderir. Yorgun ve mat cilde
sağlıklı bir görünüm kazandırmak için kılcal dolaşımı geliştirir.
Deriye yumuşaklık hissi verir ve nem kaybını önler. Aktif özel
nemlendirici içeriği derinize derinden etki eder ve
mükemmel parlaklık ve yumuşaklık sağlar.

PEEL OF MASK
BLACK MASK

Instantly removes blackheads and dead skin. It improves
capillary circulation in order to provide a healthy appearance to tired and mat skin. Gives the feeling of softness to
the skin and prevents moisture loss. Active special moisturizer content deeply effect on your skin and provides excellent brightness and softness.

GÜNLÜK SCRUB / ÇİLEK
170 ml 5.9 FL. OZ.

SOYULMALI MASKE / LİMON TAZELİĞİ

Siyah noktaları ve ölü deriyi anında temizler. Yorgun
ve donuk cilde, sağlıklı bir görünüm vermek için kılcal
dolaşımı arttırır. Tıraş kesiklerinin ve pürüzlerin
etkisini azaltır. Cilde yumuşaklık hissi verir ve nem
kaybını önler. Ciltte gerginlik hissi yaratmaz.
Mikropartiküller, Shea Butter, D-Panthenol ve
içeriğindeki çilek çekirdeği; gözeneklere derinlemesine etki ederek mükemmel sonuç almanızı sağlar.

Siyah noktaları ve ölü deriyi anında temizler.
Yorgun ve donuk cilde, sağlıklı bir görünüm
vermek için kılcal dolaşımı arttırır. Cilde
yumuşaklık hissi verir ve nem kaybını önler.
İçeriğindeki özel nemlendirici aktifler cildinize
derinlemesine etki ederek, mükemmel parlaklık
ve yumuşaklık verir.

DAILY SCRUB / STRAWBERRY

Instantly removes blackheads and dead skin. It
improves capillary circulation in order to provide a
healthy appearance to tired and mat skin. It reduces
the effect of shaving cuts and roughness. Gives the
feeling of softness to the skin and prevents moisture
loss. It does not create any sense of tension in the
skin. Microparticles, shea butter, D-panthenol and
strawberry kernel content allow you to get excellent
results by penetrating the pores.

170 ml 5.9 FL. OZ.

PEEL OFF MASK / LEMON FRESH

Instantly removes blackheads and dead skin. It
improves capillary circulation in order to
provide a healthy appearance to tired and mat
skin. Gives the feeling of softness to the skin
and prevents moisture loss. Active special
moisturizer content deeply effect on your skin
and provides excellent brightness and softness.

Seçim yap

‘’Kendi tercihlerine sarıl.’’

BEYAZ KİL MASKESİ
CİLDİN YENİLENMESİ
300 ml 10 FL. OZ.

YÜZ VE VÜCUT SCRUB
ÇİLEK VE ALOE VERA
450 ml 15.2 FL. OZ.

Dogal içerigi sayesinde cildi derinlemesine
temizleyerek cilde ipeksi görünüm ve canlılık
kazandırır. Gözenekleri temizler, yağ fazlasını
ve ölü hücreleri arındırarak cildin doğal
tonunu kazanmasına yardımcı olur. Naturel
bir üründür.

Siyah noktaları ve ölü deriyi anında
temizler. Yorgun ve donuk cilde, sağlıklı bir
görünüm vermek için kılcal dolaşımı arttırır.
Tıraş kesiklerinin ve pürüzlerin etkisini
azaltır. Cilde yumuşaklık hissi verir ve nem
kaybını önler.

WHITE CLAY MASK
HIGH EFFECTIVENESS

FACE AND BODY SCRUB
STRAWBERRY AND ALOE VERA

Deeply cleanses the skin with its natural
content, giving the skin a silky appearance
and vitality. It cleanses the pores and helps
the skin to regain its natural tone. It is a
natural product.

Instantly removes blackheads and dead
skin. It improves capillary circulation in
order to provide a healthy appearance to
tired and mat skin. It reduces the effect of
shaving cuts and roughness. Gives the
feeling of softness to the skin and prevents
moisture loss. It does not create any sense
of tension in the skin.issi yaratmaz.

Risk al!

‘’En güzel düşünceler geçsin kafandan.’’

TIRAŞ MAKİNESİ
TEMİZLEME YAĞI
TEKNİK TEMİZLİK
200 ml 6.8 FL. OZ.

Tıraş Makinesi Temizleme Yağı;
kişisel ve kuaförde kullanılan
tıraş makinelerinin temizliğinde
özel
formülize
edilmiş
bileşenleri
ile
güvenle
kullanılabilir.

HAIR CLIPPER
CLEANING OIL
TECHNIC CLEAN

Hair Clipper Cleaning Oil; You
can use it safely on cleaning of
personal and professional
razor machines due to its
ingredients specially formulated for shaving Machines.

AĞDA CIHAZI
TEMİZLEME
SOLÜSYONU
TEKNİK TEMİZLİK
400 ml 13.5 FL. OZ.

Ağda kalıntılarının bulunduğu
tüm
yüzey
temizliğindeg ü v e n l e
kullanabilirsiniz.

DEPILATORY MACHINE
CLEANING SOLUTIONS
You can use it safely for all
surface cleaning with wax
residues.

BOYUN BANDI

Her türlü kuaför işi için kullanılan
(saç kesimi, boyama ve perma saç
kılı) ayrılmaz bir aksesuardır. Yaka
müşterinin boynunu sarar ve
boynuna rahat uyum sağlar.
Müşterinin cildi ve giysilerini boya,
su, saç ve diğer ilaçların girişinden
güvenle korur.

BARBER NECK STRIP

It is an integral accessory for all
kinds of hairdressing work (hair
cut, hair dyeing and permanent
hair). The collar wraps around the
wearer and comfortably adapts to
his neck. Safely protect the
customer’s skin and clothing from
the entry of paint, water, hair and
other medicines.

Kalıcı ol!

‘’Adınla, yaptıklarınla, sözlerinle anıl.’’

SPREY KOLONYA / LİMON

KOLONYA / LİMON

Özenle seçilmiş kokularıyla serinlik ve
ferahlık sağlayan kalıcı kokusuyla, uzun
süre temizlik ve ferahlık hissi verir.

Özenle seçilmiş kokularıyla serinlik ve
ferahlık sağlayan kalıcı kokusuyla, uzun
süre temizlik ve ferahlık hissi verir.

SPRAY COLOGNE / LEMON

COLOGNE / LEMON

150ml 5.1 FL. OZ.

KOLONYA

5000 ml 169 FL. OZ.

150 ml / 400 ML

Özenle seçilmiş kokularıyla serinlik ve ferahlık
sağlayan kalıcı kokusuyla, uzun süre temizlik ve
ferahlık hissi verir.
400 ml 13.5 FL. OZ.

150 ml 5.1 FL. OZ.

NATURAL
COLOGNE

TABACCO

NATURAL
COLOGNE

CITRUS

NATURAL
COLOGNE

NATURAL
COLOGNE

CARIBBEAN THUNDERBOLT

NATURAL
COLOGNE

LEMON

NATURAL
COLOGNE

OLD MARINE

NATURAL
COLOGNE

THUNDERBOLT

NATURAL
COLOGNE

LEMON

COLOGNE

It gives a feeling of coolness and freshness with
its meticulously selected fragrances and provides
hygiene.

It gives a feeling of coolness and freshness with its meticulously selected
fragrances and provides hygiene.

It gives a feeling of coolness and freshness with its meticulously selected
fragrances and provides hygiene.

EL DEZENFEKTAN SPREYİ

150ml 5.1 FL. OZ.
Virüslere karşı özel olarak geliştirilen
RedOne El Temizleme Spreyi, bakterilerin
%99,9’unu yok ediyor, el temizliğinde
ekstra koruma başlatıyor. E vitamini
destekli Red One El Temizleme Spreyi,
gliserin ve panthenolle zenginleştirilmiş
içeriği sayesinde ciltte oluşan tahriş ve
kurumaları engelliyor. Durulama gerektirmeyen kullanımıyla araçlarda, kapı
kollarında, kıyafetlerde ve dokunduğumuz her yerde üstün hĳyen sağlıyor.

HAND DISINFECTANT SPRAY

RedOne Hand Cleaning Spray, specially
developed against viruses, is removing
99.9% of bacteria and starting extra
protection in hand cleaning. RedOne
Hand Cleaning Spray with Vitamin E,
prevents skin irritation and dryness
through its content enriched with glycerin and panthenol. With its use that does
not require rinsing; It provides superior
hygiene in vehicles, door handles, clothing and wherever we touch.

EL DEZENFEKTE JELİ

250ml 8.4 FL. OZ.
Virüslere karşı özel olarak geliştirilen
RedOne El Dezenfektan Jeli, bakterilerin
%99,9’unu yok ediyor, el temizliğinde
ekstra koruma başlatıyor. E vitamini
destekli RedOne El Temizleme Spreyi,
gliserin ve panthenolle zenginleştirilmiş
içeriği sayesinde ciltte oluşan tahriş ve
kurumaları engelliyor.

HAND SANITIZER GEL

RedOne Hand Sanitizer Gel, specially
developed against viruses, is removing
99.9% of bacteria and starting
extra
protection in hand cleaning. RedOne
Hand Sanitizer Gel with Vitamin E,
prevents skin irritation anddryness
through its content enriched with
glycerin and panthenol.

