




Wysokiej jakości składniki oraz wyjątkowa receptura stanowią

podstawę linii pielęgnacyjnej OTIUM, produktów najwyższej klasy,

cechujących się indywidualnymi rozwiązaniami przygotowanymi dla

włosów o różnych potrzebach. Każda z ośmiu linii jest jedyna w swoim

rodzaju i została dokładnie, w indywidualny sposób przemyślana.

Design każdej z nich, nazwa oraz kolorystyka są ściśle związane z

ideą, jaka przyświecała ich powstaniu.

Każde marzenie ma swój kolor.



Pielęgnacja włosów farbowanych oraz pasemek

Stabilizuje kolor i nadaje lekkość oraz niesamowity połysk

Aktywne składniki takie jak masło kakaowe, proteiny jedwabiu,

witamina E oraz pantenol zapewniają włosom farbowanym praz

pasemkom pielęgnację jakiej potrzebują, by pozostać piękne i

zdrowe

OTIUM COLORLIFE

• Zapobiega przedwczesnemu wypłukiwaniu się kolorowych pigmentów

• Nadaje włosom wyjątkową  lekkość i połysk

• Chroni przed działaniem promieni UV



Linia pielęgnacyjna OTIUM COLOR LIFE składa się z 4 produktów:

Szampon nabłyszczający do włosów farbowanych 250 ml |Balsam nabłyszczający do włosów 

farbowanych 200 ml |Spray pielęgnacyjny do włosów farbowanych 100 ml | Maska 

nabłyszczająca do włosów farbowanych 300 ml



Specjalistycznapielęgnacjado włosów zniszczonych

Cudowna „broń” regenerująca

Intensywnie pielęgnujące oraz działające kojąco składniki aktywne, takie

jak alantoina, kwas usninowy oraz lanolina jak również pełnowartościowe

oleje i witaminy stanowią tajemną recepturę linii OTIUM MIRACLE REVIVE.

Seria przeznaczona jest do intensywnej pielęgnacji, a jej cudowne

działanie widać szczególnie w przypadkuosłabionychwłosów.

OTIUM MIRACLE REVIVE

• Natychmiastowo oferuje intensywną regenerację

• Wzmacnia strukturę włosa – od nasady aż po same końce

• Nadaje zniszczonym włosom połysk oraz aksamitną gładkość



Linia pielęgnacyjna OTIUM MIRACLE REVIVE składa się z 5 produktów:

Pielęgnacyjny szampon regeneracyjny 250 ml | Pielęgnacyjny balsam regeneracyjny 

200 ml | Maska do intensywnej regeneracji 300 ml | Fluid regenerujący na 

końcówki włosów 100 ml | Serum pielęgnacyjne do szybkiej regeneracji 5 x 23 ml



Specjalistyczna pielęgnacja przy problemach z łupieżem,

wrażliwąskórą głowy oraz wypadaniem włosów

Zdrowa skóra głowy, zdrowe włosy

OTIUM UNIQUE jest specjalistyczną linią pielęgnacyjną przeznaczoną do

efektywnego zwalczania problemów związanych ze skórą głowy.

Wyjątkowo wysoka zawartość składników aktywnych takich jak wyciąg z

korzenia omanu wielkiego, olej rozmarynowy, cynk oraz ekstrakt z

rumianku działają bezpośrednio na przyczynę problemów, pomagając

skórze głowy odzyskać jej naturalną równowagę.

OTIUMUNIQUE

• Przywraca właściwy poziom nawilżenia

• Normalizuje równowagę lipidową skóry głowy

• Pobudza ukrwienie cebulek oraz wspomaga porost włosów



Linia pielęgnacyjna OTIUM UNIQUE składa się z 4 produktów

Aktywny szampon na porost włosów 250 ml |Szampon przeciwłupieżowy 250 ml  

Szampon do przetłuszczającej się skóry głowy i suchych włosów 250 ml

Aktywny tonik na porost włosów 100 ml



Nadaje objętość cienkim włosom

Maksymalna objętość oraz doskonała lekkość

OTIUM VOLUME pomaga cienkim włosom nabrać wyjątkowej objętości. 

Pantenol, ekstrakt z bawełny, ekstrakt z ryżu i kiełków pszenicy oraz 

proteiny soi pielęgnują zarówno przetłuszczające się jak i suche włosy, 

szybko, optymalnie i bez obciążenia. Kwas pantotenowy pomaga włosom 

utrzymać nawilżenie. Wzmacnia i chroni włosy.

OTIUMVOLUME

• Nadaje włosom objętość

• Nadaje włosom połysk, nie niszcząc ich

• Normalizuje poziom nawilżenia oraz wzmacnia włosy



Linia pielęgnacyjna OTIUM VOLUME składa się z 3 produktów:

Szampon do włosów przetłuszczających się 250 ml |  Szampon do włosów 

suchych 250 ml | Spray pielęgnacyjny 200ml



Pielęgnacja długich włosów

Mocna dawkadrogocennejenergii dla długich,zdrowychwłosów

Aby długie włosy pozostały silne i zdrowe, od nasady aż po same końce,

po same końce, potrzebują specjalistycznej pielęgnacji, OTIUM XXL

efektywnie odżywia długie włosy keratyną, kolagenem oraz witaminą E.

Daje włosom witalność i energię od nasady po same końce.

OTIUMXXL

• Wzmacnia strukturę włosów i polepsza ich elastyczność

• Odżywia włosy od nasady aż po same końce

• Ułatwia rozczesywanie oraz nadaje świetlisty blask



Linia pielęgnacyjna OTIUM XXL składa się z 3 produktów:

Szampon do włosów długich 250 ml |Spray pielęgnacyjny do włosów 

długich 200 ml | Maska do włosów długich 300 ml



Pielęgnacja do włosów kręconych

Perfekcyjneloki i fale przez cały czas

OTIUM WAVE TWIST sprawia, że zarówno włosy naturalne kręcone jak i te po

trwałej ondulacji olśniewają. Linia ta łączy odżywczą pielęgnację z wydają

stylizacją dla uzyskania optymalnej struktury włosa. Aktywne substancje jak

kwas pantotenowy i kolagen odbudowują kręcone włosy i utrzymują je

zdrowe i elastyczne.

OTIUM WAVETWIST

• Oferuje bogatą pielęgnację włosów kręconych

• Ułatwia rozczesywanie i nadaje zdrowy połysk

• Umożliwia indywidualną stylizację włosów



Linia pielęgnacyjna OTIUM WAVE TWIST składa się z 4 produktów:

Szampon w kremie do włosów kręconych 250 ml |  Spray pielęgnacyjny do 

włosów kręconych 200 ml | Krem BB do włosów kręconych 100 ml |

Maska w kremie do włosów kręconych 300 ml



Pielęgnacja dla niesfornych włosów pozbawionych blasku

Diamentowy blask i jedwabista gładkość

OTIUM DIAMOND daje niesfornym włosom pozbawionym blasku 

wszystko, czego potrzebują, aby móc błyszczeć jak diament: siłę, 

gładkość i diamentowy połysk.

OTIUMDIAMOND

• Wygładza powierzchnię włosa

• Nadaje diamentowy połysk

• Wzmacnia strukturę włosa i zwiększa jego elastyczność



Linia OTIUM DIAMOND składa się z 4 produktów:

Szampon w kremie wygładzająco-nabłyszczający 250 ml |Balsam w kremie 

wygładzająco-nabłyszczający 200 ml  | Krem termoochronny 100 ml | Maska w kremie 

wygładzająco-nabłyszczająca 300 ml



Intensywne nawilżenie dla każdego rodzaju

Gładkie i błyszczące włosy

OTIUM AQUA to codzienna pielęgnacja dla każdego typu włosów. Utrzymuje 

optymalne nawilżenie włosów i skóry głowy. Bogate składniki takie jak 

pantenol, kwas mlekowy oraz aminokwasy wzmacniają włosy

OTIUMAQUA

• Pomaga włosom utrzymać nawilżenie

• Wygładza powierzchnię włosa oraz wzmacnia jego strukturę

• Wspiera równowagę hydrolipidową skóry głowy

• Działa antystatycznie



Linia pielęgnacyjna OTIUM AQUA składa się z 5 produktów:

Szampon nawilżający 250 ml | Balsam nawilżający 200 ml  

Pielęgnacyjny spray nawilżający 200 ml | Serum 

nawilżające 100 ml | Maska nawilżająca 300ml



SPA dla włosów

Oczyszcza i odżywia włosy

Energetyczna składniki takie jak czerwone algi, morskie minerały

oraz zielona glinka działają oczyszczająco i odbudowująco. Zawarte

odżywcze mikroskładniki oraz minerały regenerują i kompleksowo

chronią włosy. Intensywnie nawilża włosy oraz pobudza produkcję

kolagenu.

OTIUM THALASSO

•Delikatnie oczyszcza

•Nadaje włosom nową energię i przedłuża efekt zabiegu OTIUM 

THALASSO THERAPY SPA dla włosów 

•Odżywia i chroni włosy, ułatwia rozczesywanie

•Oferuje ochronę antyoksydacyjną i termalną



Linia pielęgnacyjna OTIUM THALASSO składa się z 3 produktów:

Szampon mineralny 250 ml | Balsam mineralny200 ml | Spray 

pielęgnacyjny 100 ml
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