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Opis 
Olejek Hypercolor to oryginalna formuła organicznych składników starannie opracowana  
przez specjalistów OWAY. Używany z innymi produktami do koloryzacji bądź rozjaśniania  
dowolnego producenta pozwala na skrócenie procesu usługi nawet o 2/3 czasu oraz trwalsze 
 utrzymanie koloru, uwydatniając odcienie. Chroni i odżywia włókno włosa, dając  
natychmiastowy efekt super jedwabistych włosów. 
 
Działanie 
Przyspieszacz Hypercolor dodany do mieszanki koloryzującej skraca proces usługi  
o 2/3 czasu, zmniejsza o 95% wypieranie się koloru przy zdrowych włosach. Dodany  
do rozjaśniacza powoduje szybsze, a zarazem bezpieczniejsze rozjaśnianie i jedwabiste 
włosy za każdym razem. W trwałej ondulacji poprawia jakość włosa i ich skręt. Olejek  
można dodawać również do odżywki/maski nawilżającej lub bezpośrednio na zniszczone włosy,  
zabieg głęboko nawilża i odżywia włosy, a także nadaje im super połysk. 
 
Użycie 
Olejek Hypercolor dodawać do mieszanki koloryzującej zależnie od proporcji:  
30ml farby + 5 kropli olejku, 90ml + 15 kropli, 120ml + 20 kropli, 180ml + 30 kropli. Następnie  
do farby i olejku dodać odpowiednią ilość aktywatora. Dokładnie wymieszać i nałożyć na włosy.  
Dla szybszego efektu nałożyć czepek z ok. 15 dziurkami, dodatkowo można użyć źródła ciepła.  
Czas trzymania mieszanki to 10/15 min. Jedna buteleczka wystarcza średnio na 70 koloryzacji. 
 
Skład 
-Biodynamiczny hibiskus wzmacnia strukturę włosa od wewnątrz. Zwiększa połysk pozostawiając włosy 
miękkie  
i jedwabiste w dotyku. 
-Organiczny olej Perilla jest powszechnie stosowany w fitoterapii. Ma działanie kojące i uspokajające. 
Hamuje proces starzenia się włosów. 
-Białko bawełny działa naprawczo na strukturę włosa, zapobiega wysuszaniu.  Odżywia włosy, sprawiając 
że są miękkie i wygładzone. 
-Olej z daktyli to nawilżający i uelastyczniający olej, który poprawia strukturę włókien włosów i 
przygotowuje je do zabiegów technicznych.  
-Olej Jojoba 
-Ekstrakt z lawendy 
-Olej rycynowy 
-Szałwia muszkatałowa 
-Olej z drzewa sandałowego 
-Olejek ylangowy – Olejek jest otrzymywany z kwiatostanu drzewa poprzez destylację z parą wodną. 
Roślina rośnie głównie w Azji. Olejek zmniejsza przetłuszczanie się skóry. W preparatach do pielęgnacji 
skóry głowy, wpływa na ukrwienie, dzięki czemu zapobiega wypadaniu włosów. 
-Olejek amyrisowy 
-Olej z nasion kolendry 
-Olejek cytrynowy 
-Olejek z pelargonii 
 
Nie zawiera 
SLS/SLES / PARABENÓW / SILIKONÓW / OLEJÓW MINERALNYCH / PEG, PPG & BG / EDTA / SZTUCZNYCH 
BARWNIKÓW / ALERGENÓW MINERALNYCH / GMO / FTALANÓW.  
 
pH 
3,2 – 4,2 

Przyspieszacz Koloryzacji – OWAY HYPERCOLOR  50ml 



Działanie: 
Chroni, odżywia i pogrubia włosy podczas zabiegów rozjaśniania, koloryzacji, prostowania 
keratynowego lub może być stosowane jako samodzielny zabieg regenerujący. Dodane do 
mieszanki koloryzującej gwarantuje 100% pokrycie siwych włosów oraz żywe i lśniące kolory. 
Zastosowane do mieszanki rozjaśniającej sprawia, że włosy po zabiegu są doskonale nawilżone 
i elastyczne. Mleczko zwiększa trwałość koloru. Dodany do zabiegu keratynowego sprawia, że 
włosy kędzierzawe i porowate stają się silnie zregenerowane i nawodnione. Mleczko 
maksymalnie odżywia, redukując zniszczone łuski włosów. 
 
Mleczko zawiera: 
Organiczny olej Perilla, który jest powszechnie stosowany w fitoterapii. Ma działanie kojące i 
uspokajające. Hamuje proces starzenia się włosów. 
Białko bawełny, które działa naprawczo na strukturę włosa, zapobiega wysuszaniu. Odżywia 
włosy, sprawiając że są miękkie i wygładzone. 
Biodynamiczny hibiskus, który wzmacnia strukturę włosa od wewnątrz. Zwiększa połysk 
pozostawiając włosy miękkie i jedwabiste w dotyku. 
Olej z daktyli, który nawilża i uelastycznia, poprawia strukturę włókien włosów i przygotowuje 
je do zabiegów technicznych. 
 
Farbowanie - na każde 10 g farby należy dodać 1 g mleczka jednocześnie  
proporcjonalnie zmniejszając ilość aktywatora o ilość dodanego mleczka.  
Mleczko należy dodać przed aktywatorem. 
 
Rozjaśnianie - na każde 25 g rozjaśniacza należy dodać 3 g mleczka. 
1 dozownik pompki zawiera ok. 3 g mleczka 
 
Ściąganie koloru - 25 g rozjaśniacza + 35 ml aktywatora 1,5% do 3% + 25 g mleczka,  
wymieszać wszystko razem. Wmasowywać pod łuskę włosa kontrolują odbarwianie. Trzymać  
na włosach 20-25 minut. Zabieg można powtarzać do uzyskania oczekiwanego efektu.  
Między zabiegami należy stosować keratynę Hrestore. 
 
Odbudowa włosów - na umyte, wilgotne włosy (szamponem bez silikonu) nałożyć 3-6 g 
mleczka na 2-5 minut bez użycia ciepła, (dla wzmocnienia efektu można użyć prostownicy 
 na podczerwień i ultradźwięki). Na koniec zabiegu włosy spłukać, nie używając szamponu  
i wystylizować fryzurę. 
 
Mleczko nie zawiera: 
PARABENÓW / OLEJÓW MINERALNYCH / PEG, PG & BBG / EDTA / SZTUCZNYCH BARWNIKÓW 
/ ALERGENÓW ZAPACHOWYCH. 
 

OWAY Hmilk NO STRESS 500ml 
Ochronno-odżywcze mleczko do zabiegów technicznych naturalnie 

odbudowujące wiązania dwusiarczkowe. 



Na czym polega zabieg? 
Kuracja polega na ''wtłoczeniu'' preparatu przy użyciu wysokiej temperatury, tak aby wszelakie ubytki zostały 
wypełnione i uzupełnione keratynowym budulcem. 
Do jakich włosów jest polecany? 
Zabieg polecany jest do włosów skłonnych do "puszenia się", przesuszonych, matowych, zniszczonych  
i trudnych do ułożenia. 
Co daje użycie keratyny Hrestore? 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej i naturalnej formule włosy stają się wygładzone, miękkie oraz znacznie 
prostsze. Są odbudowane, zyskują zdrowszy wygląd i połysk, lepiej się układają (nawet po deszczu lub w 
warunkach wilgoci). Metoda keratynowa ma na celu również skrócenie czasu potrzebnego do modelowania  
i codziennej stylizacji włosów. Przeznaczona do silnej regeneracji i odbudowy struktury włosów.  
Hrestore polepsza efekty zabiegów chemicznych (procesów farbowania, rozjaśniania i trwałej ondulacji). 
 
Działanie 
Jest uniwersalna i ma lekką konsystencję, pasuje do wszystkich typów włosów. Przeznaczona do 
 silnej regeneracji i odbudowy struktury włosów. Hrestore polepsza efekty zabiegów  
chemicznych (procesów farbowania, rozjaśniania i trwałej ondulacji) Kuracja polega na  
''wtłoczeniu'' preparatu przy użyciu wysokiej temperatury, tak aby wszelakie ubytki  
zostały wypełnione i uzupełnione keratynowym budulcem. Zabieg polecany jest do włosów  
skłonnych do "puszenia się", przesuszonych, matowych, zniszczonych i trudnych do ułożenia.  
Metoda keratynowa ma na celu również skrócenie czasu potrzebnego do modelowania  
i codziennej stylizacji włosów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej  
i naturalnej formule włosy stają są wygładzone, miękkie oraz znacznie prostsze. Są odbudowane, 
zyskują zdrowszy wygląd i połysk, lepiej się układają (nawet po deszczu lub w warunkach wilgoci). 
 
Użycie 
Zabiegi silnie regenerująco-odbudowujące: Na umyte włosy szamponem bez SLS/SLES i dokładnie  
wysuszone spryskaj obficie po całej długości keratyną, a następnie aktywuj prostownicą w temperaturze  
od 160 do 170 st.C Do uzyskania lepszego efektu możesz zastosować parownicę-prostownicę - wlej do 
zbiorniczka preparat hrestore, nagrzej parownicę do temperatury pracy - 200 st.C i przystąp do zabiegu. 
 
Zabiegi chemiczne: Na umyte włosy szamponem bez SLS/SLES (mokre lub suche) spryskaj obficie po całej 
długości keratyną pasmo po paśmie i przystąp do zabiegu chemicznego. Podczas zabiegów farbowania, 
rozjaśniania lub trwałej preparat wnika w głąb włosa czyniąc każdy zabieg bezpieczniejszym, kolor 
równiejszym i żywszym. Minimalizuje wszystkie uszkodzenia włosa podczas zabiegów. 
 
Składniki: 
-Biodynamiczny hibiskus wzmacnia strukturę włosa od wewnątrz. Zwiększa połysk i pozostawia włosy 
miękkie i jedwabiste. 
-Organiczny olej Perilla jest powszechnie stosowany w fitoterapii. Ma działanie kojące i uspokajające. 
-Białko bawełny zapobiega wysychaniu oraz przywraca prawidłowe czynności włókna włosa. Odżywia włosy i 
sprawia że są miękkie. 
-Etycznie wyprodukowany olej z daktyli to uelastyczniający olej, który poprawia strukturę włókien włosów. 
Przygotowuje włosy do zabiegów technicznych. 
 
Nie zawiera: 
PARABENÓW / OLEJÓW MINERALNYCH / PEG, PG & BBG / EDTA /  
SZTUCZNYCH BARWNIKÓW / ALERGENÓW ZAPACHOWYCH. 
Ph: 4,0 – 5,0 
Pojemność: 240 ml 

 

OWAY HRESTORE Naturalna Keratyna 240 ml / pH 4,0 - 5,0 



 

KONTAKT: 
zamowienia@mfryz.pl 

Tel. 668 580 645 


