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رنگ موى ســر کاترمر  تحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا یک رنگ موى دائمى 
اســت که فرموالسیون آن با ســاختار موهاى ایرانیان هماهنگى کامل دارد. رنگ موى سر 
کاترمــر حــاوى ویتامیــن C و نرم کننــده و حالت دهنده موى ســر مى باشــد که باعث 
درخشندگى مو مى گردد و همچنین از خشک شدن و شکنندگى مو جلوگیرى مى نماید 

 .
رنگ موى سر کاترمر با ترکیبى از روغن هاى گیاهى کنجد، زیتون، جوانه گندم وکراتین تولید 

مى گردد.
روغن کنجد به دلیل خصلت آنتى اکســیدان بسیار قوى که دارا مى باشد به ثبات رنگ مو 
کمک مى نماید. همچنین رنگ موى کاترمر با استفاده از کراتین جهت حذف شکنندگى 
مو و جلوگیرى ازوز شــدن مو اســتفاده مى گردد . با ترکیبى از عصاره آلوئه ورا و جوانه 

گندم در نهایت باعث حجم دهى و درخشش موها و نرمى مومى گردد.

HAIR COLOR
KATROMER hair color is a permanent hair color that its 
formula is coordinated with Iranian hair & is producing under 
license of CARASA, SPAIN. Albura color contains vitamin C & 
makes hair mild & firms your hair & make it shiny & prevent 
from being dried & breakable. 

آماده سازى :
محتوى یک تیوب رنگ موى کاترمر را در یک ظرف غیر فلزى بریزید وبه اندازه مورد نیاز اکســـیدان کرم %9 

اضافه کنید و خوب به هم بزنید تا کامال مخلوط شود.
طریقه مصرف: 

الف: رنگ کردن موها براى اولین بار
مخلوط آماده شده را از پشت سر و به فاصله 3 سانتیمتر مانده به انتهاى موها شروع و به طرف نوك 
موها بمالید و پس از 10 الى 15دقیقه مقدار دیگرى از مخلوط تهیه شده را به موها بزنید و بگذارید 20 الى 

30 دقیقه دیگر روى موها بماند.
ب: رنگ کردن موهاى تازه رشد کرده

مخلوط را به روش فوق تهیه کنید و ابتدا روى ریشـــه هاى مو بکار برید و پس از20 الى 30 دقیقه موها 
را با آب گرم مرطوب کنید و بعد با شانه، رنگ را به تمام قسمتهاى مو بطور یکنواخت بمالید و بگذارید رنگ 5 الى 10 

دقیقه دیگر روى مو بماند.
شستشو:

پس از انجام مراحل فوق موها را با آب گرم شستشـــو دهید و ســـپس با شامپو موها را شسته وآنگاه 
خشک نمایید.
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رنگ ابـرو کاترمر
رنگ  ابروى کاترمر با فرموالســیونى منحصر به فرد حاوى انواع روغنهاى گیاهى 
اســت. ایــن محصول مجموعــه اى متنوع و زیبا از رنــگ هاى ابــرو را ارائه مى دهد. 

آماده سازى:
محتوى یک تیوب رنگ ابروى کاترمر  را در یک ظرف غیر فلزى بریزید و به اندازه مورد 

نیاز اکسیدان کرم %6 اضافه کنید و خوب به هم بزنید تا کامال مخلوط شود.
طریقه مصرف:

الف- ابتدا دور ابرو و پشت پلک را با روغن (وازلین) چرب میکنیم.
ب -  کرم بدست آمده را از مخلوط رنگ ابرو کاترمر و اکسیدان را روى ابرو مى زنیم 

طورى که موهاى ابرو کامال به مواد آغشته شود.
ج- بعد از 10-5 دقیقه کامال مواد را از روى ابرو پاك مى کنیم و سپس با آب مى شوییم.
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ژل موى سر کاترمر
حالــت دهنده بســیار قوى و پایــدار در تمام شــرایط آب و هوایى
حاوى جاذب اشــعه  UV خورشــید جهت محافظت از کوتیکول 
هــاى موحــاوى ویتامیــن B5 (مغــذى و تقویــت کننــده مــو)

بدون ایجاد چسبندگى، سفیدك و شکنندگى مو
حالت دهنده و براق کننده مو 

طریقه مصرف:
مقدارى از ژل را روى موهاى مرطوب خود بمالید و حالتى را که مورد 
نظر است را با شانه یا با دست به موها بدهید. به موها زمان بدهید تا 

به طور طبیعى خشک شود و حالت مورد نظر را بگیرد.



رنگ ابـرو کاترمر
رنگ  ابروى کاترمر با فرموالســیونى منحصر به فرد حاوى انواع روغنهاى گیاهى 
اســت. ایــن محصول مجموعــه اى متنوع و زیبا از رنــگ هاى ابــرو را ارائه مى دهد. 

آماده سازى:
محتوى یک تیوب رنگ ابروى کاترمر را در یک ظرف غیر فلزى بریزید و به اندازه مورد 

نیاز اکسیدان کرم %6 اضافه کنید و خوب به هم بزنید تا کامال مخلوط شود.
طریقه مصرف:

الف- ابتدا دور ابرو و پشت پلک را با روغن (وازلین) چرب میکنیم.
ب -  کرم بدست آمده را از مخلوط رنگ ابرو کاترمر و اکسیدان را روى ابرو مى زنیم 

طورى که موهاى ابرو کامال به مواد آغشته شود.
ج- بعد از 10-5 دقیقه کامال مواد را از روى ابرو پاك مى کنیم و سپس با آب مى شوییم.
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اکسیدان کرم کاترمر تحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا تولید مى گردد، 
از مزایــاى این محصول نرم کنندگى خــاص آن و همچنین ضد زردى و بدون بو 
بودن آن مى باشــد که قابلیت مخلوط شدن با انواع رنگ مو و پودر دکلره را دارا 

مى باشد.

OXIDANT CREAM 
Owjen company with collaboration of CARASA, SPAIN & its research 
team became successful to produce Oxidant cream by European 
standards. This creams quality that is directly under CARASA license is 
being anti yellowness & makes hair mild that you can easily evaluate 
it in comparison with other creams. 
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پودر دکلره کاترمر فرموله شده توسط شرکت Huwell  ایتالیا مى باشد که با استفاده از کراتین هیدرولیز شده با ایجاد 
یک الیه محافظ از خشک شدن موها جلوگیرى مى کند.

این پودر براى موهاى طبیعى و رنگ شده ایده آل مى باشد و طى یک مرحله موها را به پایه دلخواه مى رساند. از ویژگى 
هاى این پودر بدون غبار بودن آن، نرم نگاه داشتن موها و خاصیت ضد زردى آن مى باشد.

پودر دکلره کاترمر در3 نوع ســـفید و آبى و رنگى (قرمز، هلویى وبلوند عســـلى)  در اوزان مختلف و همچنین ساشه 25 
گرمى تولید مى گردد.

طریقـــه مصرف: در یک ظرف غیر فلـــزى مقدار یک حجم از پودر را بـــا دو حجم از اکســـیدان(12%, 9%, 6%)مخلوط کرده تا 
خمیریکنواخت به دست آید و به منظور رساندن مو به پایه دلخواه طبق جدول درج شده برروى قوطى عمل نمایید.

فرموله شده توسط شرکت Huwell  ایتالیا

BLEACHING POWDER 
Our researching team is successful to produce bleaching 
powder by using the latest information & knowledge  Iranian 
women hair. This powder specialties are: Being with out dust, 
Keeping hair mild & is anti yellowness. Bleaching powder 
makes hair mild & shining because it has hydrolyzed keratin & 
prevent hair from being dried & breakable. This powder is the 
best for natural & colored hair & during one period hair can 
reach desirable base. Bleaching powder produces in three 
kinds: White & Blue & coloring.
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HAIR MASK
KATROMER Hair Mask Under License of CARASA Spain 
is used for nourishing damaged and colored hair. 
Containing AVOCADO Oil, Wheat Germ Oil, Aloe Vera Oil, 
Almond Oil,
which makes hair silky,shiny and strong,as well as, 
renew damaged hair cuticles.

ماسک  موى سرکاترمر
ماسک موى ســر کاترمرتحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا 
تولید مى گردد که جهت موهاي آســیب دیده و رنگ شده استفاده 
می شــود. حاوي عصاره جوانه گندم، روغن آلوئه ورا، روغن بادام، 
روغن آووکادو مى باشد که باعث دوام رنگ مو ونرمی و براق شدن 

مو می گردد. 
طریقه مصرف: پس از شامپو کردن مو، ماسک موى کاترمر را به آرامى 
بر روى موها ماساژ دهید. سپس 10 الى15دقیقه صبر نموده و موها را 

به خوبى شستشو دهید.
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سرم موى سر کاترمر

طریقه مصرف: چند قطره از سرم را کف دست ریخته روى موهاى 
نم دار بمالید تا جذب مو گردد و سپس شانه نمایید. 

HAIR SERUM
Albura hair serum produces under license 
of CARASA Spain that contains an active 
layer that forms the hair & revivals injured, 
dry & frizzy hair also makes hair more mild 
& shiny & has the remedial quality for it. 

 CARASA سرم موى ســـر کاترمر که تحت لیسانس شرکت
اسپانیا تولید مى گردد شامل یک الیه فرم دهنده فعال مى باشد 
که باعث احیاء موهاى آسیب دیده ، خشک و وزدار مى گردد 

و همچنین باعث نرمى و درخشندگى و شادابى مو مى گردد. 
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Avocado Oil, Aloe Vera Oil
Almond Oil

Wheat Germ Protein
Keratin

سرم موى سر دوفـاز کاترمر
سرم موى سردوفاز کاترمر نرم کننده مناسب براى موهاى رنگ شده و آسیب دیده و حاوى ترکیبات سیلیکونى جهت 

افزایش در خشندگى، براقیت و نرمى در موها مى باشد. 

KATROMER hair two-phase hair serum
KATROMER Phase Serum Phase Hair Conditioner is suitable for colored and 
damaged hair and contains silicone compounds to increase the roughness, shine 
and softness in the hair.
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نرم کننده موى سرکاترمر
نرم کننده موى ســر کاترمر تحت لیســانس شــرکتCARASA اسپانیا 
تولید مى گردد که عالوه بر خاصیت نرم کنندگى و حالت دهندگى باعث 
حفظ سالمت موها شده و با دارا بودن خاصیت نرم کنندگى از شکنندگى 
مو جلوگیرى مى کند. نرم کننده موى سرکاترمر شفافیت، درخشندگى و 
لطافت خاصى به مو مى بخشد. براى انواع مو به ویژه موهاى رنگ شده و 

فر شده مناسب مى باشد.

KATROMER HAIR CONDITIONER
KATROMER Hair Conditioner under license of CARASA Spain 
provided for breaking hair. Albura hair conditioner makes hair 
shiny and silky. preventing greasy hair without increasing 
weight of hair, as well as, colored hair and curly hair.

طریقه مصرف:  در حمام پس از شستشوى کامل موها با شامپو و آبگیرى 
موها، مقدارى از نرم کننده را به موها مالیده و ماساژ دهید. پس از 2-3 

دقیقه موها را آبکشى نمایید .
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HAIR MASK
KATROMER Hair Mask Under License of CARASA Spain is used for nourishing damaged 
and colored hair. Containing AVOCADO Oil, Wheat Germ Oil, Aloe Vera Oil, Almond Oil,
which makes hair silky,shiny and strong,as well as, renew damaged hair cuticles.

ماسک  موى سرکاترمر
ماسک موى ســر کاترمر تحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا تولید مى گردد که جهت موهاي آسیب 
دیده و رنگ شده استفاده می شود. حاوي عصاره جوانه گندم، روغن آلوئه ورا، روغن بادام، روغن آووکادو 

مى باشد که باعث دوام رنگ مو ونرمی و براق شدن مو می گردد. 
طریقه مصرف: پس از شامپو کردن مو، ماسک موى کاترمر را به آرامى بر روى موها ماساژ دهید. سپس 10 الى15

دقیقه صبر نموده و موها را به خوبى شستشو دهید.

Avocado Oil, Aloe Vera Oil
Almond Oil

Wheat Germ Protein
Keratin
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چسب موى سرکاترمر
چســب موى سر کاترمر  تحت لیسانس شــرکت  CARASA  اسپانیا تولید
 مى گردد که  داراى چســبندگى فوق العاده اى مى باشــد و همچنین باعث 
تثبیت و دوام فرم موهاى شما و درخشندگى آن مى گردد. سریعاً خشک شده 
و به راحتى قابل شــانه کردن مى باشد . حالت موها را در مقابل رطوبت و باد 

محافظت مى نماید. 
طریقه مصرف: قوطى اســپرى را قبل از مصرف تکان داده آنگاه از فاصله 20 

سانتیمترى به آرامى و بطور یکنواخت بر روى موها اسپرى کنید. 

HAIR LOCK
KATROMER hair lock has great stickiness & keeps 
your hairstyle firm & shiny, Quickly dried & easily 
comb. Hairstyle prevent your hair from wind & 
wetness.
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HAIR SPRAY
KATROMER hair spray has your desirable shining & 
stickiness & keeps your hairstyle firm you can comb your 
hair easily also keeps your hairstyle firm against wetness & 
wind.
Different hair spray Albura is Normal hair spray, Strong hair 
spray and Mega hair spray.  ( Mega hairspray’s quality is, 
its power to stick the hair & its extra care ) 

اســـپرى موى سر کاترمر تحت لیسانس شرکت CARASA اسپانیا تولید مى گردد 
که داراى درخشندگى و چســـبندگى مورد دلخواه شما مى باشد، حالت موهاى سر 
شما را تثبیت مى نماید ، به راحتى قابل شانه کردن مى باشد و فرم موهاى شما  را در 

مقابل رطوبت و باد محافظت مى نماید. 

طریقه مصرف:
قوطى اسپرى را قبل از مصرف تکان داده آنگاه از فاصله 20 سانتیمترى به آرامى و بطور 

یکنواخت بر روى موها اسپرى کنید. 
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