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az Organic Way több mint 50 000 m2-en 
elterülő biodinamikus farmja. 

Az Oway az első hajápolási termék-
család, amelyhez az Ortofficinában – a 
biodinamikus gazdálkodás alapelveinek 
megfelelően – termesztett illóolajokat, 
párlatokat, és mikronizált növényeket 
használják. 

A RECEPTJEINKHEZ HASZNÁLT ILLÓOLAJOKAT ÉS GYÓGY-
NÖVÉNYPÁRLATOKAT AZ ITT TERMESZTETT, SZÜRETELT ÉS 
DESZTILLÁLT BIODINAMIKUS KIVONATOKBÓL NYERJÜK. 

HISZÜNK BENNE, HOGY AZ EGÉSZSÉGESEBB, TERMÉSZETE-
SEBB, HATÓANYAGOKBAN GAZDAG ÉS VEGYI ANYAGOKTÓL 
MENTES ALKOTÓELEMEK JÓT TESZNEK A TESTNEK, JAVÍTJÁK 
A KÖZÉRZETET ÉS AZ ÉLETMINŐSÉGET.

A vetés, a növénytermesztés, az aratás, a feldolgozás és a párolás során 
nem használunk vegyi anyagokat, mert tiszteljük a növényeket és a környe-
zetet. Az a célunk, hogy minden alkalommal a legtisztább, legnagyobb 
koncentrációjú hatóanyagokat nyerjük ki.

Az ORTOFFiCINA 



Kiváló minőségű receptek

Tiszta illóolajok 

A HATÉKONY KOZMETIKAI KEZELÉSEK SAROKKÖVEI a tiszta olajak, 
a gyanták, a viaszok, a vajak és a növényi eredetű bőrlágyítók. 
Ezek az alapanyagok garantálják a haj tápanyagbevitelét és védelmét.

A FITO-PROTEINEKBŐL KÉSZÜLT KEVERÉKEK élettel töltik meg a haj-
rostokat, amelynek köszönhetően minden kezeléssel javul a haj struktúrája.

A TERMÉSZETES SZERKEZETERŐSÍTŐK ragyogóvá és egészségessé 
teszik a hajat, ugyanakkor megfelelő védelmet biztosítanak. 

A BIODINAMIKUS GAZDÁLKODÁS ALAPELVEI szerint termesztett, feldol-
gozott és mikronizált növényekben a lehető legmagasabb az aktív ható-
anyagok koncentrációja, s így fel tudják venni a harcot a leggyakrabban 
előforduló haj- és fejbőr problémákkal.

Leszámoltunk a 
káros anyagokkal, 
a receptjeink 
nem tartalmazzák 
az alábbi káros 
anyagokat: 
SLS/SLES, 
parabének, 
PEG/PPG/BG, 
ásványi olajok, 
mesterséges 
színezékek és 
szintetikus 
illatanyagok.

AZ OWAY-TERMÉKEK EGYEDI, KELLEMES ILLATA A NAGY 
KÖRÜLTEKINTÉSSEL KÉSZÍTETT ILLÓOLAJ-KEVERÉKEKNEK 
KÖSZÖNHETŐ.

Az illóolaj a növény „szíve”, a legfontosabb, hatóanyagokban gazdag 
komponense. A mesterséges illatanyagokkal ellentétben – amelyek csupán 
kellemes aromát biztosítanak – az illóolajok nagyon pozitív hatást gyakorolnak 
a testre és a lélekre. A hajápolás ezáltal relaxáló, holisztikus kezeléssé válik.



A világot talán nem tudod 
megváltani, de jobb hellyé 
varázsolhatod. 

Kevesebb csomagolás, 
több természet

HISZÜNK BENNE, HOGY A LEGEGYSZERŰBB HOZZÁVALÓK 
IS SOKAT SZÁMÍTANAK. 

A MIÉNK AZ ELSŐ PROFESSZIONÁLIS TRICHOLÓGIAI VÁLLALAT 
A VILÁGON, AMELY BOROSTYÁN ÜVEGGEL ÉS ALUMÍNIUMMAL 
GARANTÁLJA A HIGIÉNIKUS, TERMÉSZETES, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
ÉS TRANSZPARENS CSOMAGOLÁST. 

Épp ezért az Oway-termékek előállítása során csak etikus gazdaságokból 
származó növényeket használunk. 486 őslakos közösséggel dolgozunk együtt 
az Amazonastól, Ausztrálián és Afrikán át egészen Délkelet-Ázsiáig.

Arra törekszünk, hogy a működésünk mi-
nimális hatást gyakoroljon a környezetre, 
így csupán a legszükségesebb mennyisé-
gű csomagolóanyagot használjuk a termé-
keinkhez. Ez esetben is fenntartható, újra-
hasznosított és természetes anyagokkal 
dolgozunk. Még a marketinganyagainkat 
is ökobarát termékekre – újrahasznosított 
vagy FSC minősítéssel ellátott papírra és 
kartonra, vagy PEFC tanúsítvánnyal rendel-
kező faanyagra, illetve egyéb fenntartható 
forrásból származó felületre – nyomtatjuk.

MIÉRT ÜVEG? A BOROSTYÁNSZÍNŰ 
GYÓGYSZERES ÜVEG MEGVÉDI A 
MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ TERMÉ-
SZETES ANYAGOKAT ÉS ILLÓOLAJOKAT 
A KÜLSŐ HATÁSOKTÓL, S 100%-IG 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ.

MIÉRT ALUMÍNIUM? RENDKÍVÜL EL-
LENÁLLÓ, UGYANAKKOR KÖNNYEN 
MEGMUNKÁLHATÓ ANYAG, AMELYBEN 
HOSSZAN ELÁLLNAK A TERMÉKEK, 
S UGYANCSAK 100%-IG, A VÉGTELEN-
SÉGIG ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ.
 



Egyesítettük a fodrászat 
és a spa fogalmát. 

Ápolás

A HAGYOMÁNYOS, GYORS ÉS SZEMÉLYTELEN SZOLGÁLTATÁS 
HELYETT MI A SPA ÉLMÉNYT VÁLASZTJUK! 

FENSÉGES, MINDEN ÉRZÉKRE HATÓ SZINERGIA, AMELYNEK 
ALAPJÁT A BIODINAMIKUS, ORGANIKUS, BOTANIKUS ÉS ETIKUS 
HATÓANYAGOK ADJÁK.

Képzelj el egy helyet, ahol aromaterápiás környezetben relaxálhatsz, miköz-
ben a tanácsadó szakértő kezei tisztító, helyreállító pakolásokat visznek fel 
a hajadra, majd öblítés közben hidromasszázzsal kényeztetik a fejbőröd, s 
közben egy herbateával vagy smoothie-val a kezedben élvezheted az ayur-
védikus masszászt. Mindezt átélheted a szalonjainkban. Mi ezt értjük termé-
szetes, holisztikus kezelés alatt, amely regenerálja a hajat, a fejbőrt és 
mindenek fölött… a pszichédet!

Alaposan áttanulmányozzuk a receptjeink hozzávalóit, hogy a haj- és a fejbőr 
problémákra természetes eszközökkel tudjunk válaszolni. A leghatékonyabb 
anyagokkal dolgozunk, s közben tiszteletben tartjuk a bevált módszereket. 
A laboratóriumunkban a legideálisabb arányú keverékeket alkotjuk meg, 
garantálva a minőséget és a kiváló eredményt. 



Ápolás

Szöszös haj

dailyAct/mindennapos ápolás
Az egészséges hajkorona érdekében fontos, 
hogy minden nap kellő hangsúlyt fektessünk 
a fürtök ápolására. 
     HOGYAN? BIODINAMIKUS CITROMMAL, ORGANIKUS 
FEHÉRTEÁVAL, ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ ANISATA 
FÁVAL, GESZTENYEFEHÉRJÉVEL.

moisturizing/hidratálás 

A hosszú távú tápláláshoz elengedhetetlen 
a mélyhidratálás. 
     HOGYAN? BIODINAMIKUS MOGYORÓVAL, 
ORGANIKUS MÉZZEL, ETIKUS FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ MURUMURUVAL.

colorUp/hajszínvédő
Csillogás, védelem és hosszan tartó szín 
a festett/melírozott haj esetében is.
     HOGYAN? BIODINAMIKUS KÉKSZŐLŐVEL, 
ORGANIKUS GOJI BOGYÓVAL, ETIKUS FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ KAKADUSZILVÁVAL, 
AFRIKAI TULIPÁNFÁVAL.

xVolumen/hajdúsító
Extra volumen, hihetetlen rugalmasság 
és habkönnyű hajkorona.
     HOGYAN? BIODINAMIKUS CICKAFARKKAL, 
ORGANIKUS GYÖMBÉRREL, ETIKUS FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ LILARIZZSEL. 

beCurly/göndör hajra
Rugalmasság és hidratálás a szépen definiált 
hullámokért, és a nagyszerű tartásért.
     HOGYAN? BIODINAMIKUS ÉDESGYÖKÉRREL, 
ORGANIKUS ORBÁNCFŰVEL, ETIKUS FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ ANDIROBÁVAL.

smooth+/selymes hajért
Selymes felületet biztosít a rendezett, 
ápolt fürtökért.
     HOGYAN? FŰSZERKÖMÉNNYEL, ORGANIKUS 
RÓZSÁVAL, ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
BURITIPÁLMÁVAL.

 

Ints búcsút a száraz, sérült, bozontos, szöszös hajnak. A Silk’n glow 
termékek selymessé, puhává és csillogóvá varázsolja a fürtjeidet. 

silk’n glow/selyem és ragyogás
Az Oway Silk’n glow termékcsaládja sűrű, krémes, 
és tápanyagban gazdag formuláival megregulázza 
a lázadó bozontot, látványosan javítva a haj 
szerkezetét. 
     HOGYAN? BIODINAMIKUS ZABBAL, ORGANIKUS KUPU-
AZUVAL, ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BRAZILDIÓVAL.



Speciális haj- és fejbőr 
kezelések 
A CÉLZOTT KEZELÉSEK MEGOLDÁST JELENTENEK 
A LEGGYAKORIBB HAJ- ÉS FEJBŐR PROBLÉMÁKRA. 

„EZ AZ ELSŐ ELJÁRÁS, AMELY KIHASZNÁLJA A VALÓDI, 
BIODINAMIKUS, MIKRONIZÁLT NÖVÉNYEK EREJÉT. A NÖVÉNY-
GONDOZÁS SORÁN OLYAN TECHNIKÁT ALKALMAZUNK, AMELY 
A MELEG HATÁSÁRA SEM MÓDOSÍTJA A FITOKOMPLEXET. 
A TISZTA HATÓANYAGOK – AMELYEK A RECEPTÚRA ÖSSZE-
ÁLLÍTÁSÁIG ÉRINTETLENEK MARADNAK – HATÉKONYAN 
VESZIK FEL A HARCOT A BŐRIRRITÁCIÓVAL, S KÖZBEN
TISZTÍTJÁK ÉS VISSZAÁLLÍTJÁK A FEJBŐR EGYENSÚLYÁT.”

Az eljárásaink a természet erejét kihasználva juttatják be a szervezetbe 
a gyönyörű és egészséges hajhoz szükséges hatóanyagokat.



Speciális haj- és fejbőr kezelések 

rebalancing/egyensúly-
visszaállítás
Ellensúlyozza a túlzott faggyútermelést, 
és visszaállítja a fejbőr egyensúlyát.
     HOGYAN? BIODINAMIKUS ZSÁLYÁVAL, ORGANIKUS 
SZEMVIDÍTÓFŰVEL, ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
TIKFÁVAL ÉS MAHAGÓNIVAL, POLOSKAVÉSSZEL.

soothong/nyugtatás
Megnyugtatja az irritációra és pirosodásra 
hajlamos érzékeny fejbőrt, és visszaállítja 
az egyensúlyát. 
     HOGYAN? BIODINAMIKUS ÉDESKÖMÉNNYEL 
ÉS SZALMAGYOPÁRRAL, ORGANIKUS 
AMARÁNTTAL, ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
TIKFÁVAL ÉS MAHAGÓNIVAL, TÜSKÉSSÁRGAFÁVAL.

purifying/tisztítás
Antibakteriális termékek, amelyek felfrissítik 
és normalizálják a száraz és zsíros korpára 
hajlamos fejbőrt.
     HOGYAN? BIODINAMIKUS ROZMARINGGAL 
ÉS KAKUKKFŰVEL, ORGANIKUS FŰZFAKIVONATTAL, 
ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TIKFÁVAL ÉS 
MAHAGÓNIVAL, BIOLINNAL, PURIKOMPLEXSZEL, 
ALMETH-TEL.

hair-loss/hajhullás
Növeli a fejbőr oxigénellátását, és megerősíti 
a haj rostjait, így eredményesen veszi fel 
a harcot a hajhullással.
     HOGYAN? BIODINAMIKUS BORSMENTÁVAL, 
ORGANIKUS VADGESZTENYÉVEL, ETIKUS 
FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TIKFÁVAL ÉS MAHA-
GÓNIVAL, NYÁRIORGONA ŐSSEJTTEL, 
HAIR SPA KOMPLEXSZEL, ZÖLD KÁVÉVAL.

 

„A MÉLYREGENERÁLÓ PROGRAM VISSZAÁLLÍTJA A SÉRüLT, 
RONCSOLÓDOTT HAJSZÁLAKBAN AZOKAT A NÉLKüLÖZHE-
TETLEN ELEMEKET, AMELYEK ELVESZTEK A MECHANIKAI 
(HAJSÜTÉS, DURVA STYLING, STB.), kÉMIAI (FESTÉS, SZŐKÍTÉS, 
DAUER, STB.) ÉS A KÁROS KÖRNYEZETI HATÁSOK (SZENNYE-
ZÉS, OXIDATÍV STRESSZ) MIATT.”

rebulding/újjáépítés
Mélyregeneráló, újjáépítő és szerkezeterősítő 
kezelések a súlyosan károsodott, gyenge 
hajszálaknak. 
     HOGYAN? BIODINAMIKUS NŐSZIROMMAL, 
ORGANIKUS BAZSALIKOMMAL, FITOKERATINNAL, 
CERAMIDOKKAL, ÁSVÁNYI SÓKKAL, ETIKUS FOR-
RÁSBÓL SZÁRMAZÓ TIKFÁVAL ÉS MAHAGÓNIVAL.



Styling Styling & Finish
„AZ OwAY ÚJ STYLING/DEFINIÁLÓ/FINISHING TERMÉKEI GYAN-
TÁBÓL, VIASZBÓL, VAJBÓL, BŐRLÁGYÍTÓBÓL ÉS NÖVÉNYI 
OLAJOKBÓL KÉSZüLNEK. A HATÁSUK GARANTÁLT, VÉDELMET 
NYÚJTANAK A HAJNAK, MIKÖZBEN TÁPANYAGGAL TÖLTIK FEL.

    ENGEDD SZABADJÁRA A KREATIVITÁSODAT. SZABADULJ 
MEG AZ SLS/SLES-TŐL, A PARABÉNEKTŐL, A PEG/PPG/BG-TŐL, 
AZ ÁSVÁNYI OLAJOKTÓL, A MESTERSÉGES SZÍNEZÉKEKTŐL, 
AZ EDTA-TÓL ÉS A SZINTETIKUS ILLATANYAGOKTÓL.

NEKTÁROK, CSEPPEK 
ÉS TONIkOk
• TÁPLÁLJÁK A HAJAT ÉS 
MEGÚJÍTJÁK A SZERKEZETÉT. 
A VÉGEREDMÉNY: FÉNYES, 
CSÁBÍTÓ FÜRTÖK.

LAKKOK, SPRAY-K 
ÉS HŐVÉDŐK
• SEGÍTENEK A FRIZURA 
KIALAKÍTÁSÁBAN, MIKÖZBEN 
TARTÁST ÉS STRUKTÚRÁT 
ADNAK A HAJNAK. 

PASZTÁK, wAxOK, 
AGYAGOK ÉS KRÉMEK
• DEFINIÁLJÁK ÉS KÜLÖN-
VÁLASZTJÁK A HAJSZÁLAKAT. 
TARTÁST ADNAK A HAJNAK, 
ÉS JAVÍTJÁK A TEXTÚRÁJÁT. 

”

Kreatív és sokrétű formázó, definiáló és 
finishing termékeinkkel bármilyen hajtípust 
kedvedre formázhatsz, fixálhatsz vagy 
előkészítheted a hajad a vágásra és a szá-
rításra. A styling és a textúrák területén 
mostantól nincs határ: a tartás lehet 
gyengébb vagy extra erős, a fürtök pedig 
fényes, matt vagy szatén csillogásúak. 
A tápláló formulák egész nap óvják a hajat, 
s védőréteget képeznek a párával szemben, 
hogy a frizura a lehető legtovább tartson.

     HOGYAN? BIODINAMIKUS ORVOSI PEMETE-
FŰVEL, ORGANIKUS FEKETE QUINOÁVAL, AMLÁVAL 
ÉS ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ MARULÁVAL.



Bio szójegyzék 

AZ EGYENSÚLY A LEGFŐBB CÉLUNK. CSAK OLYAN TERMÉKET 
DOBUNK PIACRA, AMELYBEN A TERMÉSZETES ALAPANYAGOK 
ARÁNYA ÉS A HATÉKONYSÁG TÖKÉLETES EGYENSÚLYBAN 
VAN EGYMÁSSAL.

• BIODINAMIKUS 
kIVONATOk
Az ember és a természet 
közötti harmónia tisztelete az 
egyik legfőbb alapelv, amelyet 
a növénytermesztés során 
figyelembe veszünk. A földet 
nem kezeljük mesterséges 
trágyával vagy növényvédő 
szerekkel, és nem alkalma-
zunk GMO-kat: kizárólag 
zöldtrágyával tápláljuk a talajt. 
A növények ezáltal erősebbek, 
és képesek kialakítani a védel-

mi rendszerüket. Mi végezetül 
a legjobb minőségű, legtökéle-
tesebb hatóanyagokat tudjuk 
kinyerni belőlük.

• 0 KM, AVAGY HELYI 
TERMELÉS
A termékeinkhez használt 
kivonatok jelentős részét a 
bolognai dombokon elterülő 
birtokunkon termesztett 
növényekből nyerjük. Azokat 
a kivonatokat, amelyek föld-
rajzi okok vagy éghajlati sajá-
tosságok miatt nem teremnek 

meg az Ortofficinán, hivatalos 
partnergazdaságokból sze-
rezzük be a világ különböző 
pontjairól. 

• ORGANIkUS kIVONATOk
Csak hiteles tanúsítvánnyal 
rendelkező organikus gazda-
ságokból szerezzük be a 
GMO-mentes kivonatokat, 
amelyeket korábban nem ke-
zeltek növényvédő szerekkel 
vagy más, az egészségre és 
a környezetre ártalmas vegyi 
anyaggal.

• ETIKUS FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ KIVONATOK 
Gazdaságilag hátrányos 
helyzetű közösségektől 
vásároljuk meg a természe-
tes kivonatok egy részét, 
hogy ezzel is támogassuk 
a fejlődő társadalmi csopor-
tok gazdaságát.

• BIOTECHNOLÓGIAI 
kIVONATOk
Természet és technológia: 
alapos kutatás után kiválaszt-
juk és elkülönítjük a növények 
egyes komponenseit, hogy 
aztán új, magas koncent-
rációjú, dermokompatibilis 
hatóanyagokat alkossunk 
belőlük. 

• AROMATERÁPIÁS 
ILLÓOLAJOK
A termékek kellemes illata 
a természetes illóolajoknak 
köszönhető, amelyek ked-
vezően hatnak a testre és 
a pszichére. 

• SLE/SLES-MENTES 
TERMÉkEk
Nem használunk nátrium-
lauril-szulfátot vagy nátrium-
laurét-szulfátot a termékeink-
ben, mert rendkívül agresszív, 
irritatív felületaktív anyagok-
ként tartják őket számon. 
Helyettük gyengédebb és 
biztonságosabb tisztító 
anyagokkal dolgozunk. 

• NEM-ETOxIKÁLT FELü-
LETAKTÍV ANYAGOK
A gyógyhatású termékeink-
ben nem-etoxikált felületaktív 
anyagokat használunk, hogy 
óvjuk az érzékeny fejbőrt. 

• EDTA-MENTES 
TERMÉkEk
Az EDTA olyan vegyi anyag, 
amely általában a tartósítás-
ban játszik szerepet. 
Az Oway-termékek 99%-a 
azonban EDTA-mentes, 

mert a mi módszerünk garan-
tálja a hosszú lejáratot. 

• PARABÉNMENTES 
TERMÉkEk
A receptjeink nem tartal-
mazzák a parabéneknek 
nevezett vitatott tartósító-
szereket. 

• MESTERSÉGES 
SZÍNEZÉKEKTŐL MENTES 
TERMÉkEk
A termékeink nem tartal-
maznak szintetikus színe-
zékeket. 

• PEG/PPG/BG-MENTES 
TERMÉkEk
Az Oway-termékek egyike 
sem tartalmaz PEG-eket, 
vagyis emulgeálószereket. 

• NEMET MONDUNK 
A GÉNMÓDOSÍTOTT 
NÖVÉNYEKRE 
Kizárólag olyan növényeket 
használunk fel a termékek 
előállítása során, amelyeket 
a hagyományos, biodinamikus 
és organikus mezőgazdaság 
alapelvei szerint termesz-
tettek. Egyik termékünk sem 
tartalmaz GMO-származékot. 

• SZINTETIkUS ILLAT-
ANYAGOKTÓL MENTES 
TERMÉkEk
Nem használunk mesterséges 
illatanyagokat: a termékeinket 
kizárólag növényi illóolajokkal 
illatosítjuk. 

• NINCS GÁZ, 
CSAK ÖKO-SPRAY
Az Oway hajtógázmentes 
spray-ket használ az opti-
mális eredmény, és a lehető 
legkisebb negatív környezeti 
hatás érdekében. 

• PETROLÁTUMMENTES 
TERMÉkEk
Az Oway-termékek nem 
tartalmaznak ásványi olajokat 
(paraffinolajat, petrolátumot, 

paraffint vagy izoparaffint). 
Helyettük olyan természetes 
anyagokat használunk, ame-
lyek ugyanolyan jól hidratál-
nak, de biztonságosabbak a 
vevők és a fodrászok számára. 

• A VÉGTELENSÉGIG ÚJRA-
HASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK 
A csomagoláshoz használt 
üvegek és tubusok újra-
hasznosítható üvegből és 
alumíniumból készüknek.

• HITELES TANÚSÍT-
VÁNNYAL RENDELKEZŐ 
ÖKO-PAPÍROK 
Kiváló minőségű, kezeletlen 
felületű – 60 százalékban 
fogyasztói felhasználás előtt, 
40 százalékban fogyasztói 
felhasználás után újrahaszno-
sított – FSC tanúsítvánnyal 
rendelkező papírokat 
használunk.

• HITELES TANÚSÍT-
VÁNNYAL RENDELKEZŐ 
ANYAGOK
Minden marketing és promó-
ciós termékünk ökológiailag 
fenntartható anyagból készül. 
A brosúráinkat újrahaszno-
sított vagy FSC tanúsít-
vánnyal rendelkező papírra 
nyomtatjuk, a kirakatállványok 
pedig fából, kartonból vagy 
más, tartós anyagból 
készülnek. 



Tudjon meg többet oway.it ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA


