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Kırmızıgul Kozmetik; has adopted, since the day of its establishment, the fact that quality is
a value that cannot be traded, and has succeeded in marking its own place in the Turkish
cosmetics market with its knowledge and experience, creative and expert team, innovative
and professional service understanding. Today, it is among the leader companies within the
perfume field it has the expertise on. In addition to this, with its rich product range that is
produced in Turkey and thanks to its strong economic structure, it exports to every part of
the world. Aiming to offer the vest quality to its consumer, Kırmızıgul Kozmetik, bound to its
principles, respecting human healt and nature, open to technology and innovation, follows
world trends closely. With its Research and Development and Quality Control Laboratories,
it has aimed to carry its quality to undisputable levels with immaculate studies at every level
of production. Being actively in production since year 1996, Kırmızıgul Kozmetik has been
producing all its products at its facility on 30.000 m2 area in Tekird- ag-Velikoy Organize
Sanayi Bolgesi since year 2012 according to ISO9001,14.001,18001 and GMP standarts.

OUR QUAILITY, ENVIRONMENT AND ISG POLICIES; Comply with legal restrictions and
ministry of health regula- tions with our brands within cosmetic products, personel care and
cleaning products; in the direction of being a company whose name is identified with quality
and trust in the sector, Ensuring quality merchandise and workmanship, keeping our lead
time promise, Continuously improving our production and production methods, With good
production applications not compromising on cleanliness and hygiene, ensur- ing the
necessary infrastructure, Being aware of the fact that the trust we provide to our customers
is a big capital for us and to increase this capital each day by ensuring customer satisfaction,
To give necessary information and education to all our workers to adopt as their fundamental
responsibility not to put their own, other workers’ and guests’ health and safety in danger, To
place a prevention culture by systematically processing risk analyses on potential dangerous
situations and actions covering all our activites, Recycle all our recyca- ble waste, minimize
the usage of our limited natural resources, to take all precautions to prevent and minimize
the potential pollution from hazardous wastes, Without compromis- ing on Quality, ISG &
Environment Management System standards, continuously ensure improvement, Quaility,
environment and Work Health and Safety are our policy.

Türkiye’nin önde gelen yenilikçi kuaförleri tarafından Redist Professional ürünlerinin tercih
edilmesinin en önemli nedeni; yaratıcılık, ortak çalışma ve yenilik... Yurt içinde ve yurt dışında
uzun zamanlı laboratuvar çalışmaları sonucunda geliştirilen Redist Professional; kadınların saç
ve cilt yapısına uygun özel içeriklerle hazırlandı. Kadınların birbirinden farklı saç ve cilt yapıları
vardır. Bu yüzden ürün çeşitliliğinde kadınların tümünü mutlu edebilecek hassas içerikler
üzerinde Redist Laboratuvarlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Redist Beauty & Care Serisi,
kadınların güzelliği ve bakımı için, doğadan esinlendiği içeriklerle yüksek perfor- manslı
ürünler geliştirir. Redist Beauty&Care kişisel kullanım serisi ürünler, kuaför salonları aracılığıyla
güzelliğin bir uzmanlık işi olduğuna inanan kadınlar için, sadece kuaför salonların- da satışa
sunulmuştur. 2018 yılında saç modasındaki dünya trendlerini belirleyen markal- ardan biri
olma yolunda, yurt dışı çalışmalarımıza, yoğun ve kapsamlı bir içerikle devam etmekteyiz.
Redist ürünleri Kırmızıgül’ün 22 yılı aşkın deneyimiyle, ileri teknoloji ve yetenekli insan gücünü
birleştirerek; dünya standartlarında üretilmektedir.

The most important reason for preferring the Redist Professional products by the leading and
innovative hairdressers of Turkey is the creativeness, common activities and innova-
tion...Redist Professional that has been developed as a result of long term laboratory activi-
ties both in country and abroad has prepared in accordance with the hair and skin types of
the women. The women have different hair and skin types from each other. For this reason,
the important activities have been performed in Redist Laboratories over delicate contents in
the product range. Redist Beauty & Care Serial develops high performance products
including rich extracts of the nature for the beauty and care of the women. Redist Beauty&-
Care individual serial products have been sold only in the barber shops for the women who
believe that the beauty is the job for expert through the barber shops. We continue to our
tireless international activities in order to become one of the trademarks that define the world
trends in the hair fashion in 2018. Redist products have been producing in the world standards
combining the advanced technology and qualified human power over 22 year experience of
Kırmızıgül.



Güzellik
Meleğiniz...

Beauty Angel



Keratin Yağı
100 ml 3.4 FL. OZ.
Saçlarınıza hızla nüfuz eder ve yapılandırır.
Pürüzsüz, canlı ve parlak görünmesini
sağlar. Keratin saçı oluşturan önemli
proteinlerden biri olan ve birbirlerine sülfür
köprüleri ile bağlı olan keratin molekülle-
rinden oluşmaktadır. Kimyasal işlemler ve
dış etkenler saçı birbirine bağlayan sülfür
köprülerini kırarak, zamanla hasara sebep
olmaktadır. Bu hasarları giderebilmek ve
saçın daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi
için saçlara keratin yüklemesi yapılması
gerekmektedir. Keratin, saçlarınızın kısa
sürede daha sağlıklı bir yapıya kavuşarak,
parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı
olur. Zarar görmüş keratin tabakasını yeni-
den yapılandırarak, saçlarda meydana
gelen kırılma ve kopmaları engellemeye
yardımcı olur.

• Aşırı yıpranmış ve yorgun saçları onarır.
• Saç gücünü ve elastikiyetini arttırır.
• Saçlarınıza hacim kazandırır.
• Kuru ve tiftik gibi olmuş saçları kurtarır.
• Saçlarınıza bakım ve onarım sağlar.
• Işıltılı ve parlak saçlar.

Keratin Oil
Penetrates into your hair fast and will restructure them. It will ensure your hair to look smooth,
lively and shiny. Keratin is made up of keratin molecules which are one of the important
proteins that form the hair and are bound together with sulphur bridges. Chemical
processes and external affects cause damage in time by breaking the sulphur bridges that
bind the hair together. To repair these damages and for the hair to obtain a healthier struc-
ture keratin must be loaded to hair. Keratin helps your hair to gain a shiny look by obtaining
a healthier structure in a short time. By restructuring the damaged keratin layer, it helps to
prevent split ends and breakage
• Repairs excessively damaged and tired hair. • It increases hair strength and elasticity.
• It adds volume to your hair. • It saves dry and knotty hair. • It nurtures and repairs your hair.
• Sparkling and shiny hair.
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Maximum Control
Full Force
Full Force; yaratıcı şekiller verdiğiniz saçlarınız için tamve
güçlü tutuş sağlar.

Hair Mousse
Its special formula developed in our
hair laboratories makes your hair gain
natural looking, extra volume styles
and a shiny appearance. It forms a
protective layer against hear around
your hair. By preventing hair colour to
fade away, it helps it to always look
moist and well kept. Vitamins that get
activated by the heat of the blow
dryer will be absorbed the hair and
ensure extra care.

Saç Spreyi / Tam Güç / 400 ml 13.5 FL. OZ. / 750 ml 25 FL. OZ.
Saç laboratuvarlarımızda geliştirilen özel formülü ile 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 engellem-
eye yardımcı olur.

Hair Spray / Full Force
Its special formula developed in our hair laboratories provides natural looking long
lasting styles for your hair. It can easily be brushed due to its fine-grained structure. It
does not flake or have residue. By keeping the hair style in its memory it creates
durable styles up to 12 hours. Its special formula containing vitamins C and E to
protect hair help stop revent colour fading.

Saç Köpüğü / 300 ml I0 FL. OZ.
Saç laboratuvarlarımızda geliştirilen
özel formülü, saçlarınıza; doğal
görünen, uzun süre kalıcı, ekstra
hacimli şekiller ve parlak bir görünüm
kazandırır. Saçın etrafında ısıya karşı
koruyucu bir tabaka oluşturur. Saç
renginin solmasını engelleyerek her
zaman nemli ve bakımlı görünmesine
yardımcı olur. Fön makinesinin ısısı ile
aktive olan vitaminler, saç teli
tarafından emilerek saçlarda ekstra
bakım sağlar.



Saç Şampuanı
Tüm Saç Tipleri İçin
4000 ml 135 FL. OZ.
Saçları etkin bir biçimde arındırarak daha sağlıklı
görünmelerini sağlar. İçeriğindeki özel formülü
sayesinde, saç derisi ve saç köklerinin nefes
almasına yardımcı olurken; saçlarınızın güzel
kokmasını sağlar. Daha güçlü ve sağlıkla ışıldayan
saçlar için güvenle kullanabilirsiniz. Tüm saç tipleri
için uygundur.

Hair Shampoo
For All Hair Types
By affectively cleaning the hair it will ensure the
hair to look healthier. Due to special formula it
contains, while helping the scalp and hair roots to
breath, it will ensure your hair to smell beautiful.
You can use it safely for stronger and healthy
shining hair. It is suitable for all hair types.

Tuzsuz Şampuan
Antifade Complex Shampoo
Hassas ve ağır işlem görmüş saçlar için özel olarak geliştirildi.

Tuzsuz Şampuan
1000 ml I 34 FL.OZ.
Hassas ve ağır işlem görmüş saçlar için özel olarak
geliştirilmiştir. Saça zararlı tuz içermeyen özel formülü,
Jojoba Yağı ve Yeşil Çay’ın mucizevi etkisiyle birleşerek;
saçları kökten uca arındırarak mükemmel bir görünüm ve
sağlık kazanmasına destek olur. Tüm saç tiplerine uygun
içeriği, saçları beslerken nem dengesini koruyar- ak
ekstra bakım sağlar. Saçlarınızın sağlıklı ve bakımlı olması
artık sizin elinizde.

Salt Free Shampoo
Its specially developed formula for delicate and heavy
processed hair is combined with delicate cleansers that
don’t contain sulphate and vitamins. Its special formula
not containing sls, silicone, paraben and salt combines
with the miraculous affects of Jojoba Oil and Green Tea
and supports your hair to gain a healthy look by purify-
ing it from roots to ends. Its ingredients suitable for all
hair types, while nourishing the hair, will provide extra
care by protecting its moisture balance. It is now up to
you to have healthy and well cared hair.



Cilt Boya Silici / Toz Saç Açıcı

Skin Color Clear
Specially prepared formula to
remove dye spots that may be left
during hair dyeing. It easily removes
all spots that may be left on the face,
neck, hands and ears easily due to
its special formula and prevents skin
irritation.

Cilt Boya Silici
150 ml 5.1 FL. OZ.
Saç boyama sırasında ciltte kalabi-
lecek boya lekelerini temizlemek için
özel olarak hazırlanmış formül. Özel
formülü sayesinde yüzde, boyunda,
ellerde ve kulaklarda kalabilecek her
lekeyi kolayca temizler ve cildin
tahriş olmasını engeller.

Toz Saç Açıcı
Mavi
1000 ml 34 FL. OZ.
Toz Saç Açıcı yüksek açma gücüne sahip, uçuşmayan,
kompakt bir toz açıcıdır. Metal olmayan bir kap içerisine
Redist Toz Saç Açıcı koyup oksidan krem (10,20,30,40
volume) ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar
karıştırınız. Isıl işlem saçı açma süresini hızlandırabilir.
Açma işlemi biten saç bol su ile durulanmalıdır.
Şampuanlanarak yıkanmalıdır.

Bleaching Powder
Blue
Powder Hair Lightener is a compact powder lightener
that has high lightening strength that does not flutter
around. Put the Redist Powder Hair Lightener with
oxidant cream (10,20,30,40 volume) in a cup that is not
metal and mix until you obtain a homogenous mixture.
Heat treatment may increase the hair lightening period.
Hair must be rinsed with generous water after the
lightening process is completed. It must be washed by
shampooing.



Keratin Kompleks
Keratin Complex
Keratin Complex saç bakım serisi ile yıpranmış saçlarınızı
yeniden yapılandırın.

Keratin 2 Fazlı Saç Kondisyoneri
400 ml 13.5 FL. OZ.
Saçı ağırlaştırmadan yumuşatır ve nemlen-
direrek kolay taranmasını sağlar.
İçeriğindeki besleyici silikonlar, saçlarınızı
bir kılıf gibi sararak ısıya ve olumsuz dış
etkenlere karşı koruma sağlar. Saçlarınız
daha canlı ve parlak bir görünüm kazanır.

Keratin Two Phase Hair Conditioner
It softens the hair without weighing it down
and ensures easy brushing by moisturizing.
Nutrient silicones in it will envelope your
hair like a sheath and will provide protec-
tion against external effects. Your hair will
have more lively and shiny appearance.
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Keratin Kompleks
Keratin Complex
Keratin Complex saç bakım serisi ile yıpranmış saçlarınızı
yeniden yapılandırın.

Keratin Intense Repair Mask
It reconstructs extremely worn out and
damaged hair. Redist Hair Mask with
Keratin repairs, moisturizes damaged
hair ends visibly and ensures a long
lasting silky softness. It helps the hair
gain shiner and smoother look by
getting stored in between damaged
cuticle flakes with its ingredients
suitable to use on damaged hair.

No Gas Spray
It provides long lasting durable styles
with natural appearance. It can easily
be brushed due to its fine-grained
structure. It does not flake or have
residue. By keeping the hair style in its
memory it creates durable styles up to
12 hours. Its special formula contain-
ing vitamins C and E to protect hair
helps to prevent colour fading. It is
suitable to use for persons with gas
allergy.

Keratin Hair Spray
Full strength hold for creative
shapes. It helps to repair
damaged hair with its formula
developed in our laboratories
which contain Keratin. It provides
natural looking long lasting
shapes for your hair. It does not
flake and does not leave residue.

Keratinli Saç Bakım Şampuanı / 1000 ml 34 FL. OZ. / 500 ml 17 FL. OZ.
Yıpranmış ve zayıflamış saçlar için keratin bakımı yapmaya, keratin ile zenginleştirilmiş
formülüyle yıpranan saça güç katarken derinlemesine temizlik ve bakım sağlamaya, zayıflamış
ve yıpranmış saç tellerini onarmaya, saç etrafında oluşturduğu koruyucu kalkan ile saçın dış
etkenlere karşı daha dirençli olmasına, yumuşak, güçlü, bakımlı ve dayanıklı saçlar oluşturma-
ya yardımcı olur.

Keratin Hair Care Shampoo
Keratin treatment for the damaged and weakened hair. Strengthens hair by cleaning it
thoroughly and nourishing it at the same time with its keratin enriched formula, Repairs
weakened and damaged hair. Makes hair more resistant to environmental factors by creating
a protective shield around the hair cuticle. Helps you to have soft, strong and healthy hair.

Keratinli Saç Bakım Maskesi
500 ml 17 FL. OZ.
Aşırı derecede yıpranmış ve hasar
görmüş saçları, yeniden yapılandırır.
Redist Keratinli Bakım Maskesi hasar-
lanan saç uçlarını gözle görülecek
şekilde onarır, nemlendirir ve uzun
süren ipeksi bir yumuşaklık sağlar.
Yıpranmış saçların kullanımına uygun
hassas içeriklerle, hasar gören kütikül
pulları arasında depolanarak saça
daha parlak ve daha düzgün bir
görünüm kazandırır.

Hair Perfume
Hair perfume is designed for
your hair to smell perfect and for
it to gain shine. It effectively
eliminates chemical odours
formed after processes and
cigarette smells that penetrated
on your hair.Different than
classic perfumes, its special
formula developed according
to hair’s structure,while caring
for your hair with extra complex
vitamins, ensures you to attain a
more attractive appearance.

Saç Parfümü
Love Garden
50 ml 1,7 FL. OZ.
Saç parfümü; saçlarınızın mükem-
mel kokması ve parlaklık kazanması
için tasarlandı. İşlem sonrası
saçlarınızda oluşan kimyasal kokuları
ve saçlarınıza sinmiş sigara kokularını
etkili bir şekilde yok eder. Klasik
parfümlerden farklı olarak saçın
yapısına uygun olarak geliştirilen
özel formülü, ekstra complex
vitaminler sayesinde saçınıza bakım
yaparak; daha etkileyici bir
görünüme kavuşmanızı sağlar.

Gazsız Spray / Tam Güç
400 ml 13.5 FL. OZ.
Gaz içermeyen özel formülü sayesinde,
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 engel-
lemeye yardımcı olur. Gaz alerjisi olan
bünyeler için kullanıma uygundur.

Keratin Kompleks / Tam Güç
400 ml 13.5 FL. OZ.
Yaratıcı şekiller için tam güçlü
tutuş. Saç laboratuvarımızda
geliştirilen Keratin içeren formülü
ile yıpranmış saçlarınızın onarıl-
masına yardımcı olur. Saçlarınıza
doğal görünümlü uzun süreli kalıcı
şekiller sağlar. Pullanma ve tortu
yapmaz.



Argan Oil
By helping to nurture the scalp and roots, ensures the hair to gain a silky
and shiny appearance. By repairing worn out hair, it contributes for hair to
be well kept and lively. Known as the “liquid gold of Morocco”, Argan Oil,
gathered from the nut of the argan tree’s fruit, can also be seen as the potion
of youth due to Omega 9, Omega 6, Sterols, Felluric acid, vitamin E and
strong anti-oxidants it contains. Strengthening the natural protection
mechanism of the hair, Argan Oil ensures a powerful protection against free
radicals that damage the hair generating from environmental factors
and stress.

•It gives volume to your hair. •It strengthens and nourshes the hair. •It
helps to detangle the knots easier. •Your hair will look shiny and well
groomed. •It keeps fuzzy and fluffy hair under control. •It increases
hair elasticity.

Argan Yağı / 100 ml 3.4 FL. OZ.
Saçları, saç derisini ve saç köklerini besle-
meye yardımcı olarak, saçın ipeksi ve parlak
bir görünüm kazanmasını sağlar. Yıpranmış
saçları onararak bakımlı ve canlı olmasına
katkı sağlar. “Fas’ın sıvı altını”olarak bilinen,
argan ağacı meyvesinin yemişinden elde
edilen Argan Yağı içerisinde barındırdığı
Omega 9, Omega 6, Steroller, Felurik asit,
E vitamini ve güçlü antioksidanlar sayesinde
gençlik iksiri olarak da görülebilir. Saçın
doğal korunma mekanizmasını güçlendiren
Argan Yağı, çevresel faktörler ve stresten
kaynaklanan, saçı yıpratan serbest
radikallere karşı etkili bir koruma sağlar.

•Saçlarınıza hacim kazandırır.•Saçları
güçlendirir ve besler. •Saçtaki düğümle-
rin kolay açılmasına yardımcı olur.
•Saçlarınız parlak ve bakımlıgörünür.
•Elektriklenen ve kabaran saçları kontrol
altına alır. •Saç telinin esnekliğini artırır.

Farklı Düşün!
‘’Başka bakışaçıların olsun ki; doğruyu

bul.’’

Argan Yağı Serisi
Argan Oil Series
Argan Oil saç bakım serisi ile dış etkenlerdenetkilenen
saçlarınıza dayanıklılık kazandırın.
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Argan Yağı Serisi
Argan Oil Series
Argan Oil saç bakım serisi ile dış etkenlerdenetkilenen
saçlarınıza dayanıklılık kazandırın.

Shine Spray
Flash Shine
Eye catching shine on your hair.
Fine granule spray, by brightening
the hair with a silky touch, ensures
it to look shiny and well kept. Its
light formula is suitable to use on
all hair types and styles.

Argan Hair Care Mask
Your hair gets damaged by being exposed
to many external impacts such as polluted
air and hot. Damaged hair must be
strengthened by regularly applying care.
Redist Hair Care Mask with Argan ensures
long lasting vitality and silky softness by
making your worn out hair from external
factors gain endurance. Thanks to delicate
ingredients suitable for hair your hair will
brush easier and take shape.

Argan Saç Bakım Şampuanı /1000ml 34 FL. OZ. / 500ml 17 FL. OZ.
Günlük kullanım için uygundur. Yıpranmış ve zayıflamış saçlar için argan bakımı yapmaya, argan ile
zenginleştirilmiş formülüyle yıpranan saça güç katarken derinlemesine temizlik ve bakım sağlama-
ya, zayıflamış ve yıpranmış saç tellerini onarmaya, saç etrafında oluşturduğu koruyucu kalkan ile
saçın dış etkenlere karşı daha dirençli olmasına, yumuşak, güçlü, bakımlı ve dayanıklı saçlar
oluşturmaya yardımcı olur.

ArganHair Care Shampoo
Suitable for daily use. Argan treatment for the damaged andweakened hair. Strengthens hair by
cleaning it thoroughly and nourishing it at the same timewith its argan enriched formula, Repairs
weakened and damaged hair. Makes hair more resistant to environmental factors by creating a
protective shield around the hair cuticle. Helps you to have soft, strong and healthy hair.

Argan Two Phase Hair Conditioner
It softens the hair without weighing it
down and ensures easy brushing by
moisturizing. Nutrient silicones in it
will envelope your hair like a sheath
and will provide protection against
external effects. Your hair will have
more lively and shiny appearance.

Parlaklık Veren Saç Spreyi
Havalı Parlaklık / Argan
400 ml 13.5 FL. OZ.
Saçlarınızda göz alıcı parlaklık. İnce
taneli sprey, ipeksi bir dokunuş ile
saçları aydınlatarak parlak ve
bakımlı görünmesini sağlar. Hafif
formülü tüm saç tipleri ve şekilleri
için kullanıma uygundur.

Argan Saç Bakım Maskesi
500 ml 17 FL. OZ.
Saçlarınız kirli hava ve sıcak gibi bir çok dış
etkiye maruz kalarak yıpranmaktadır.
Yıpranan saçların düzenli olarak bakımı
yapılarak güçlendirilmesi gerekmektedir.
Redist Arganlı Saç Bakım Maskesi sürekli
dış etkenler tarafından zorlanan saçlarınıza
dayanıklılık kazandırarak uzun süren canlı
ve ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Saçların
kullanımına uygun hassas içerikler
sayesinde, saçlarınız daha kolay taranarak
şekil alır.

2 Fazlı Argan
Saç Kondisyoneri
400 ml 13.5 FL. OZ.
Saçı ağırlaştırmadan yumuşatır ve
nemlendirerek kolay taranmasını
sağlar. İçeriğindeki besleyici silikon-
lar, saçlarınızı bir kılıf gibi sararak ısıya
ve olumsuz dış etkenlere karşı
koruma sağlar. Saçlarınız daha canlı
ve parlak bir görünüm kazanır.

Hair Perfume
Hair perfume is designed for your
hair to smell perfect and for it to
gain shine.It effectively eliminates
chemical odours formed after
processes and cigarette smells that
penetrated on your hair. Different
than classic perfumes, its special
formula developed according to
hair’s structure, while caring for
your hair with extra complex
vitamins, ensures you to attain a
more attractive appearance.

Saç Parfümü
Sweet Spice
50 ml 1.7 FL. OZ.
Saç parfümü; saçlarınızın mükem-
mel kokması ve parlaklık kazan-
ması için tasarlandı. İşlem sonrası
saçlarınızda oluşan kimyasal
kokuları ve saçlarınıza sinmiş sigara
kokularını etkili bir şekilde yok
eder. Klasik parfümlerden farklı
olarak saçın yapısına uygun olarak
geliştirilen özel formülü, ekstra
complex vitaminler sayesinde
saçınıza bakım yaparak; daha
etkileyici bir görünüme
kavuşmanızı sağlar.



40
OVERDOSE

Miracle Oil
HAIR CARE OIL
%100 Natural Herbal

Kimseyi Umursama!
‘’Kulaklarını dışarıdaki

tüm seslere ve bakışlara kapa.”
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40 Bitkili Seri
40 Overdose Herbal Extract
40 Overdose Herbal Extract; saç bakım serisi; saçlarınız içinmucizevi
dokunuş yaratır.

Two Phase Hair Conditioner
40 Overdose Herbal Extract
Miraculous 40 Herbs Double Phased
Hair Conditioner make your hair
brilliant, glamorous and silky. It helps
your hair easy-to- comb and estab-
lish optimum moisture balance and
protects your hair color. It protects
your hair against thermal process and
prevents it from losing its shiny look.

Hair Care Oil
40 Overdose Herbal Extract
This product, adding a magical touch to your hair care, will nurture your hair
immediately with herbal extracts it contains. It ensures a blinding shine and a
silky softness on your hair. It is effective against hair fall and dandruff. It
ensures protection against humidity around you. Working together with 40
different oils, it makes the hair gain shine, flexibility and strength. It ensures
you to control the shape during blow drying. It cares for your hair by reviving
them after dying, perm and highlighting processes. It strengthens weak and
fragile hair. It nurtures the hair without weighing it down due to its unique
formula. It makes blow drying easier and faster.

Saç Bakım Yağı
Mucizevi 40 Bitkili Yağ
150 ml 5.1 FL. OZ.
Saç bakımınıza mucizevi dokunuş yapan
bu ürün, içeriğindeki bitkisel özler ile
saçınızı anında besler. Saçlarınızda göz
kamaştıran parlaklık ve ipeksi yumuşak-
lık sağlar. Dökülme ve kepeklenmelere
karşı etkilidir. Ortamdaki neme karşı
koruma sağlar. 40 farklı yağ beraber
çalışarak saça parlaklık, esneklik ve güç
kazandırır. Fön esnasında şekil kontrolü
sağlar. Boya, perma ve röfle işlemlerin-
den sonra saçları canlandırarak bakım
yapar. Zayıf ve kırılgan saçları kuvvet-
lendirir. Eşsiz formülü sayesinde değerli
botanik yağlarla saçı ağırlaştırmadan
besler. Fön işlemini kolaylaştırır ve
hızlandırır.

2 Fazlı Saç Kondisyoneri
Mucizevi 40 Bitkili
Kondisyoner
400 ml 13.5 FL. OZ.
Mucizevi 40 Bitki Çift Fazlı Saç
kondisyoneri ile saçlarınıza ışıltılı bir
görünüm ve ipeksi bir yumuşak- lık
kazandırır. Saçlarınızın kolay
taranmasını sağlarken aynı zaman-
da nem dengesini kurar ve renk
koruması sağlar. Isıl işlemlere karşı
saçlarınızı korur, parlaklığını
kaybetmesini önler.

Hair Perfume
40 Overdose Herbal Extract
Hair perfume that is innovative
product of 40 plants helps to restore
the natural radiance in hair when
used in conjunction with the series of
products. With its special structure
will prevent hair from frizzing and
from absorption of casual atmos-
phere smellings (ODOUR ABSORB-
ER TECHNOLOGY).

Saç Parfümü 40 Bitkili
Mucizevi 40 Bitkili
Saç Parfümü
50 ml 1,7 FL. OZ.
Mucizevi 40 Bitki Serisinin yenilikçi
ürünü olan saç parfümü, serinin
ürünleri ile birlikte kullanıldığında
saçlarda doğal ışıltısını geri kazan-
masına yardımcı olur. Özel yapısı
ile saçlarınızın elektriklenmesini
önler ve gündelik ortam
kokularının saçınıza birikmesine
engel olur (ODOUR ABSORBER
TECHNOLOGY).



Lider Ol!
‘’Yön ver hayata.”
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Two Phase Hair Conditioner
Milk&Run Honey
Saçların kolay taranmasına, zayıflamış ve hassaslaşmış
saçlara bakım ve onarım sağlamaya, saç telini yapılandır-
arak aşırı yıpranmış saçların güç ve dayanıklılığını yeniden
kazandırmaya, saç pulcuklarını düzleştirmeye; incelen,
yıpranan ve kırılan saç tellerini onarmaya, saçların daha
yumuşak ve parlak olmasını sağlarken yeniden canlan-
masına, saçın kaybettiği nem dengesini oluşturmaya ve
yıpranmalara bağlı kuruluğu gidermeye yardımcı olur.

2 Fazlı Saç Kondisyoneri
Süt&Bal
400 ml I3.5 FL. OZ.
Saçların kolay taranmasına, zayıflamış ve hassaslaşmış
saçlara bakım ve onarım sağlamaya, saç telini yapılandır-
arak aşırı yıpranmış saçların güç ve dayanıklılığını yeniden
kazandırmaya, saç pulcuklarını düzleştirmeye; incelen,
yıpranan ve kırılan saç tellerini onarmaya, saçların daha
yumuşak ve parlak olmasını sağlarken yeniden canlan-
masına, saçın kaybettiği nem dengesini oluşturmaya ve
yıpranmalara bağlı kuruluğu gidermeye yardımcı olur.

2 Fazlı Saç Kondisyoneri
Tüm Saç Tipleri İçin
400 ml 13.5 FL.OZ.
Saçı ağırlaştırmadan yumuşatır ve
nemlendirerek kolay taranmasını
sağlar. İçeriğindeki besleyici silikonlar,
saçlarınızı bir kılıf gibi sararak ısıya ve
olumsuz dış etkenlere karşı koruma
sağlar. Saçlarınız daha canlı ve parlak
bir görünüm kazanır.

Two Phase Hair Conditioner
For All Hair Types
It softens the hair without weighing it
down and ensures easy brushing by
moisturizing. Nutrient silicones in it
will envelope your hair like a sheath
and will provide protection against
external effects. Your hair will have
more lively and shiny appearance.

2 Fazlı Saç Kondisyoneri
Two Phase Hair Conditioner

Redist 2 Fazlı Saç Kondisyoneri; saçınızı ağırlaştırmadanyumuşatarak
kolay taranmasını sağlar.



Kendin Ol!
‘’Seni yavaşlatacak
her şeyden uzaklaş.”
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Body Lotion
Shea Butter & Aloe Vera
250ml 8.4 FL. OZ.
Cildinize sürdüğünüz andan itibaren cildinizi nemlendirmeye,
ciltteki gerginliği ve kuruluğu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Hafif formülü sayesinde kolay emilir, cildinizde yapışkan bir his bırakmaz.

Body Lotion
Shea Butter & Aloe vera
From the moment you apply on your skin, it helps to moisturize your skin,
eliminate the tension and dryness on your skin. Due to its light formula it is
easily absorbed, does not leave a sticky feeling on your skin.

Vücut Losyonu
Body Lotion
Redist Body Losyon; yağlı his bırakmadan,derinlemesine
nemlendirme ve koruma sağlar.

Silky Vanilla Sugar
250ml 8.4 FL. OZ.

Pure Seduction Rose
250ml 8.4 FL. OZ.

Dark Orchid Woods
250ml 8.4 FL. OZ.

Sweet Strawberry
250ml 8.4 FL. OZ.

Juice Mango & Papaya
250ml 8.4 FL. OZ.



Mantığına Kulak
Ver!

‘’Duy, sana beyninin fısıldamalarını.”
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Hair Care Shampoo
Garlic
Helps to reduce hair loss, strengthening the
hair roots due to the content of garlic. Specially
designed to get strong and shiny hair without
the smell of garlic.

Saç Bakım Şampuanı
Sarımsaklı
1000 ml 34 FL. OZ.
İçeriğindeki sarımsak ile saç köklerini güçlen-
direrek saç dökülmelerinin azalmasına
yardımcı olur.Sarımsağın kokusunu hissetme-
den daha güçlü ve parlak saçlara kavuşmanız
için özel olarak geliştirilmiştir.

Hair Care Mask
Garlic
Redıst Hair Care Mask GARLIC 500 ML, due to the
garlic content, strengthens the hair strands and
makes them look brighter. Specially desig- ned for
easy combing and shining of hair without the smell
of garlic.

Saç Bakım Maskesi
Sarımsaklı
500 ml 17 FL.OZ.
İçeriğindeki sarımsak ile saç tellerinizin
güçlenmesine ve daha parlak görünüm
kazanmasına yardımcı olur. Sarımsağın
kokusunu hissetmeden kolay taranan ve
ışıldayan saçlara kavuşmanız için özel olarak
geliştirilmiştir.

Sarımsak Serisi
Garlic Series

Garlic saç bakım serisi; zayıflamış ve hassaslaşmış saçlarınıza bakım ve
onarım sağlar. Uzamasına yardımcı olur.



Kalbinin Sesini Dinle!
‘’Hisset; güçlü bir kalp var tam da içinde.”
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Makyaj Sabitleme Spreyi
300 ml 10 FL.OZ.
Makyajınız gün boyu canlılığını ve
parlaklığını korur. Sık sık makyaj
tazeleme derdine son verirken, fazla
makyaj yapmanın cilde verdiği zararları
minimuma indirin. İçeriğindeki aktif
maddeler ile cildin doğal nemini
korumasına yardımcı olur. Her türlü
makyaj malzemesi (ruj hariç) üzerinde
sabitleyici etkisi vardır.

Saç Parfümü / Pink Sugar
50 ml 1.7 FL.OZ.
Saç parfümü; saçlarınızın mükemmel
kokması ve parlaklık kazanması için
tasarlandı. İşlem sonrası saçlarınızda
oluşan kimyasal kokuları ve saçlarınıza
sinmiş sigara kokularını etkili bir
şekilde yok eder. Klasik parfümlerden
farklı olarak saçın yapısına uygun
olarak geliştirilen özel formülü, ekstra
complex vitaminler sayesinde saçınıza
bakım yaparak; daha etkileyici bir
görünüme kavuşmanızı sağlar.

El ve Vücut Losyonu
400 ml 13.5 FL.OZ.
Cildinize sürdüğünüz andan
itibaren etkin bir şekilde nemlen-
direrek; ciltte, ipeksi ve pürüzsüz
bir his sağlar. Hipoalerjenik içeriği
sayesinde ciltteki gerginliği ve
kuruluğu tamamen ortadan
kaldırır. Yatıştırıcı özelliği
sayesinde, cildin doğal sıkılığını ve
yumuşaklığını da korumaya
yardım eder. Özellikle değişen
hava koşullarında ciltteki yıpran-
maları ve çatlak oluşumunu
engeller. Hafif formülü sayesinde
kolay emilir, cildinizde yapışkan
bir his bırakmaz.

Make Up Fixing Spray
Your makeup will stay lively and bright
with Redist Makeup Fixer. While
ending the trouble of frequently
cleaning up makeup, minimize the
damages excess makeup gives to the
skin. Active ingredients in it help to
protect the skin’s natural moisture. It
has a fixation affect on all kinds of
makeup materials (except lipstick).

Hair Perfume / Pink Sugar
Hair perfume is designed for your hair
to smell perfect and for it to gain
shine. It effectively eliminates chemi-
cal odours formed after processes and
cigarette smells that penetrated on
your hair. Different than classic
perfumes, its special formula devel-
oped according to hair’s structure,
while caring for your hair with extra
complex vitamins, ensures you to
attain a more attractive appearance.

Hand & Body Lotion
From the moment you apply it on
your skin, by moisturizing effective-
ly it will provide silky and smooth
feeling on the skin. Due to its
hypoallergenic ingredients it will
completely eliminate stress and
dryness on the skin. Due to its
calming feature, it helps to protect
the skin’s natural tightness and
softness. It is easily absorbed due to
its light formula, it does not leave
sticky feeling on your skin.

Ağda Sonrası Temizleme
& Masaj Yağı
400 ml 13.5 FL.OZ.
500 ml 17 FL.OZ.
Sir ağda sonrası cildi kolayca temizler.
Ciltteki hassasiyeti hızla gidererek,
sağlıklı ve diri bir görünüme
kavuşmasını sağlar. Bebek yağı
saflığındadır. Rahatlatıcı masaj yağı
olarak da kullanılır. İçeriğindeki
complex vitaminler sayesinde, cildin
doğal yapısını korur; hücrelerin
yenilenmesine yardımcı olur.

Cleaning After
Depilatory & Massage Oil
It will clean the skin easily after waxing.
By rapidly eliminating the sensitivity on
the skin, it will ensure it to gain a
healthy and fresh look. It is as pure as
baby oil. It can also be used as relaxing
massage oil. It protects the skin’s
natural structure due to complex
vitamins it contains and helps to renew
the skin cells.

Saç Kremi / Tüm Saç Tipleri İçin
4000 ml 135 FL.OZ.
Redist Saç Kremi; şampuanlama sonrası, saç
bakımınızın mükemmel şekilde tamamlan-
masını sağlar. Saçları ağırlaştırmadan yumuşatır
ve saçın kolayca taranmasına yardımcı olur.
Tüm saç tiplerinin kullanımına uygundur.

Hair Cream / For All Hair Types
Redist Hair Conditioner; ensures to complete
your hair care perfectly after shampooing. It
will soften the hair without weighing it down
and will help to brush hair easily. It is suitable
for all hair types.



Cilt Beyazlatıcı Krem
75 ml 2.5 FL.OZ.
Cildinizdeki renk değişimlerini düzenler, aydınlatır ve beyazlatır.
Koyu cilt, cilt lekeleri, güneş lekeleri, akne lekeleri, çil lekeleri,
genital bölge ve koltuk altı kararmalarını etkili bir şekilde
düzenleyerek; aydınlatılmasına ve beyazlatılmasına yardımcı olur.
Redist Laboratuvarlarında uzun klinik araştırmalar sonucunda
geliştirilen üstün özellikli Redist Cilt Beyazlatıcı Krem; cildinizi 2
tona kadar açma ve bakım yaparak pürüzsüzleştirme yeteneğini
sahiptir. Düzenli kullanımda melanin seviyesini düşürür. Makyaj
öncesi baz olarak kullanılabilir. Redist Cilt Beyazlatıcı Krem bir
makyaj ürünü değildir!

Lightening Cream
Regulates, brightens and whitens the colorations on your skin. By
regulating dark skin, skin spots, sun spots, acne spots, freckle
spots, darkness of genital area and under arm area, it helps to
look brighter and lighter. Redist Skin Whitening Cream with
superior features developed as the result of long lasting clinical
studies in Redist Laboratories has the ability to lighten your skin
up to 2 tones and to smooth it by caring for it. It decreases the
melanin level when regularly used. It can be used as a base
before applying makeup. Redist Skin Whitening Cream is not a
makeup product!

Cilt Beyazlatıcı Krem
Lightening Cream

Redist Cilt Beyazlatıcı Krem; içeriğindeki aktif maddeler sayesinde, güneşin
etkisiyle ya da yaşlanma kaynaklı oluşan lekeleri gidermeye yardımcı olur.
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Farklı Düşün!
‘’Başka bakışaçıların olsun ki; doğruyu bul.”
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Saç Serumu
Maksimum Bakım
125ml 4.2 FL.OZ.
Argan - Keratin içerikli saç bakım serumu (Saç
diplerine uygulanmaz.) Saçlara parlaklık ve
yumuşaklık kazandırır. Saçları pürüzsüzleştirerek
parlaklık ve yumuşaklık kazandırır. Fön, maşa gibi
şekillendiricilerin ve güneş ışınları gibi çevresel
etkilerin verdiği hasara karşı koruma sağlar.
Kırılma ve elektriklenme problemini
engellemeye yardımcı olur. Tüm saç tipleri için
uygundur.

Hair Serum
Maximum Care
Hair care serum with Argan- Keratin ( It is not
applied on hair roots.) It gives shine and
softness to hair. It gives shine and softness by
smoothing out your hair. It protects against the
damage styling tools like hair dryers, curlers,
and environmental effects like sun rays. It helps
to prevent hair splits and static problems. It is
suitable for all hair types.

Argan & Keratin Oil
Hair Serum
Redist Argan ve Keratin içerikli bakım serumu; saçlarınızın kırılmave
elektriklenme problemini engellemeye yardımcı olur.

Potansiyelinin Farkında Ol!
‘’Bil ki; sen tek başına her şeyin üstesinden gelirsin.’’
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Liquid Nail Polish Dryer
Speeding up nail polish drying
duration, the spray makes sure to
complete manicure in a short time.
Drying spray, applied on nails that
have just had nail polish applied, while
shortening the drying period of the
nail polish, also prevents spoiling and
smudging of nail polish by forming a
slippery laver on the nail.

Likit Oje Kurutucu
150 ml 5.1 FL.OZ.
Ojenin kuruma süresini hızlandıran
sprey, manikürün kısa sürede tamam-
lanmasını sağlar. Oje işlemi henüz
yapılmış tırnaklar üzerinde uygulanan
kurutucu sprey, ojenin kuruma süresini
kısaltırken, tırnak üzerinde kaygan bir
katman oluşturarak; ojenin bozulmasını
ve bulaşmasını engeller.

Spray Nail Polish Dryer
Speeding up nail polish drying
duration, the spray makes sure to
complete manicure in a short time.
Drying spray, applied on nails that
have just had nail polish applied, while
shortening the drying period of the
nail polish, also prevents spoiling and
smudging of nail polish by forming a
slippery laver on the nail.

Sprey Oje Kurutucu
300 ml 10 FL.OZ.
Ojenin kuruma süresini hızlandıran
sprey, manikürün kısa sürede tamam-
lanmasını sağlar. Oje işlemi henüz
yapılmış tırnaklar üzerinde uygulanan
kurutucu sprey, ojenin kuruma süresini
kısaltırken, tırnak üzerinde kaygan bir
katman oluşturarak; ojenin bozulmasını
ve bulaşmasını engeller.



Gümüş Şampuan
Silver Charming Shampoo

Platin, sarı ve beyaz saçlar için özel olarak geliştirildi.

Silver Şampuan
500 ml 17 FL.OZ.
Platin, sarı ve beyaz saçlar için özel
olarak geliştirilen formülü ile saçta
oluşan sarı ve turuncu yansımaların
oluşumunu engelleyerek saçın
daha parlak ve güçlü görünmesine
yardımcı olur.

Silver Shampoo
Platinum, with its specially devel-
oped formula for yellow and white
hair, prevents the formation of
yellow and orange reflections on
the hair and helps the hair look
brighter and stronger.Kararlarını Uygula!

‘’Biriktirme harekete geç.’’



Redist Elixir Terapi Saç Bakım Serumu
125ml 4.2 FL.OZ.

Vitamin ve antioksidan bakımından zengin
Frenk inciri yağı, üzüm çekirdeği yağı ve argan
yağı içeren formülü ile mat, kuru ve hasar
görmüş saçlarınıza etkileyici bir dokunuş yapın.

Redist Elixir Therapy Hair Care Serum
Give an impressive touch to your dull, dry and
damaged hair with formula containing opuntia
oil, grape seed oil and argan oil that are rich in
vitamins and antioxidants.

TÜM GECE BOYUNCA SAÇLARINDA
YOĞUN BAKIM!
ELIXIR THERAPY SAÇ BAKIM SERUMU
İçeriğindeki doğal yağlar ile saçlarını onarır, mükemmel parlaklık sağlar.
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Kendine Güven!
‘’Unutma, özgüveninle yapamayacağın şey yok.”
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Oksidan Krem
5000 ml 169 FL.OZ.
10vol / 20vol / 30vol / 40vol
Saç boyasının içindeki pigmentlerin saça transfer olabilmesi için gerekli
oksĳen değerine sahip bir oksidan kremdir. Redist Oksidan Krem, saçın
doğru rengini tutturmak, kaliteli bir saç boyası sonucu elde edebilmek için;
gereken en önemli stabil hidrojen peroksit içeriğine sahiptir.

Oxidant Cream
10vol / 20vol / 30vol / 40vol
It is only for professional use. It is anoxidant cream that has the necessary
oxygen amount for the pigments in the hair dye to transfer on the hair.
Redist Oxidant Cream has the most important stable hydrogen peroxide
contents necessary to attain the hair’s correct colour and to obtain a high
quality hair dying result.

Oksidan Krem
Oxidant Cream

Yalnızca profesyonellerin kullanımıiçin
geliştirilmiştir.



Kimseyi Umursama!
‘’Kulaklarını dışarıdaki

tüm seslere ve bakışlara kapa.”


