
1949 ÓTA

OLASZ TERMÉK



A Luxina termékcsalád 1949-ben jött létre, és vált Olaszország egyik 
ismert és kedvelt márkájává. 
Kezdetben kizárólag hajfénykrémet gyártottak, ami nagy sikert és 
hírnevet hozott az Edelstein cégnek. Az első pozitív tapasztalat hatására 
a férfifodrászat számára kezdtek el termékeket gyártani.
A Pellegrini család által kezelt társaság sok energiát fordít a technológiai 
innovációra, és a mai napig nagy hangsúlyt fektet a minőségi termékek 
gyártására. Mindez lehetővé tette, hogy lassan 70 éve a cég töretlenül 
fejlődjön.

Mára azonban a Luxina több mint hajfénykrém: a milánói cég úgy 
döntött, hogy visszatér a gyökerekhez, és visszahozza a kezdeti sikereket 
hozó kedvelt termékcsaládját, a mai férfiak megjelenéséhez az új 
életfilozófiájukhoz igazítva.
A Luxina minden terméke a régi elvek alapján, a kornak megfelelően lett 
kifejlesztve, kifejezetten az igényes férfiak számára.

Nino, Franco és Paolo Pellegrini



BRILLANTINA POMÁDÉ 
FÉNYES HATÁSSAL FORMÁL

MEGERŐSÍTI ÉS ÚJRASTRUKTURÁLJA A HAJAT

Használata: 
egyenletesen nedves vagy száraz hajra kell felvinni.  
A haj átformálható és fésülhető, tömött lesz, extra 

fényes hatással.

       
                 50 éve az Önök hajáért

Az 50-es évek Olaszországának a legismertebb pomádéja újra kapható: 
elegánsan puhítja és formálja a hajat. A természetes méhviasz és aloe maximális 
ápolást garantálnak a hajnak, ezen kívül fényes lesz, erős és újrastrukturált.

HATÓANYAGOK

• MÉHVIASZ: a természetben a méhek használják a lép építésére (pontosabban 
kis sejtekből áll, ahol a méhek őrzik a mézet) A méhviaszt a nektár kémiai 
átalakulásával hozzák létre. Képlékeny, mert eléggé kenetteljes, vízlepergető 
és védő tulajdonsága van: visszatartja a folyadékvesztést és fenntartja a 
hidratáltságot.

• ALOE: a növény fő jellemvonása, hogy levelei duzzadtak, melyek sajátos 
tulajdonságokkal rendelkező gélt zárnak magukba. Egyedülálló balzsam 
az aloe: fényt ad a hajnak, és védi a hajas fejbőrt. Használható ezen kívül 
korpásodás és kopaszodás ellen.

1013 150ml - 24db/doboz



MATT WAX POMÁDÉ
 

ERŐS WAX A MAXIMÁLIS TARTÁSÉRT
FÉNYTELEN HATÁS ÉS EXTRA ERŐS TARTÁS

Használata: a szükséges mennyiséget a tenyérbe tartva melegíteni 
kell addig, amíg az szétterül az egész tenyérfelületen, majd a hajra 
úgy kell felvinni, hogy az a kívánt formát kapja. Extrém megjelenés 
kialakításhoz az ujjakkal kell a hajszálak végét lezárni. Száraz hajra 
nagyon figyelmesen kell felvinni, mindig ügyelve arra, hogy a termék 
a melegtől jó puha legyen.

Erős wax a maximális tartáshoz, a maximális finomsághoz és a maximális 
időtállósághoz. A matt és extra erős hatás garantált anélkül, hogy elnehezítené 
a hajat.

HATÓANYAGOK
• FIXÁLÓ GYANTA
• OPÁLOSÍTOTT VIASZ

1010 100ml - 24db/doboz



MODELING WAX POMÁDÉ 
 

TERMÉSZETES MEGJELENÉS KIALKÍTÁSRA  
ALKALMAS WAX

Használata: a kezek között lévő waxszal kell dolgozni, nedves vagy 
száraz hajra egyenletesen felvinni, kívánság szerint formázva.

Formázó wax, illata meleg, fás, egy csipetnyi hozzáadott citrussal, puhaságba 
csomagolva, miközben lehetővé teszi egy fésületlen és természetes megjelenés 
megvalósítását annak is, akinek a haja rövid vagy nagyon rövid, illetve a hosszú 
haj kiengedve is mindig jól formázott.

HATÓANYAGOK
• FIXÁLÓ GYANTA
• FORMÁZÓ VIASZ

1011 100ml - 24db/doboz



FORMA WAX POMÁDÉ
 

NAGY ERŐSSÉGŰ WAX

Használata: egy kis mennyiséget kell a termékből kivenni, amit kézzel át 
kell dolgozni, aztán a hajra felvinni a kívánt megjelenés kialakításához. 
Használjon fésűt a látványos megjelenés kialakításához. Egy kevés 
vízzel a kezet be kell nedvesíteni a wax ismételt felélénkítéséhez és a 
haj újraformázásához.

Nagy erősségű vizes wax pomádé, kifejezetten azon megfontolásból, hogy a 
legmodernebb és legdivatosabb megjelenést lehessen elérni. Hosszú időtartamra 
tartást garantál, nem kenődik szét és nem hagy nyomot. Újraformázható a nap 
folyamán.

HATÓANYAGOK
• GINSENG KIVONAT

1020 100ml - 24db/doboz



 WAX POMÁDÉ MATERIA 
 

WAX EXTRÉM MEGJELENÉSHEZ

Használata: egy kis mennyiséget kell a termékből kivenni, amit kézzel át 
kell dolgozni, aztán a hajra felvinni a kívánt megjelenés kialakításához. 
Használjon fésűt az extrém megjelenés kialakításához. Egy kevés 
vízzel a kezet be kell nedvesíteni a wax ismételt felélénkítéséhez és 
a haj újraformázásához.

Wax extrém megjelenéshez, könnyen újraformázható, ideális modern és 
elképesztő frizurához, a legújabb trendhez, a BOMBASTIC és BOROTVÁLT FADE 
fazonhoz. Újraformázható a nap folyamán.

HATÓANYAGOK
• KOMLÓ KIVONAT

1021 100ml - 24db/doboz



SZAKÁLL SAMPON
 

SZAKÁLL SAMPON SLES MENTES
OLAJOKKAL ÉS ALOE VERÁVAL

Használata: be kell nedvesíteni a szakállat egy kevés vízzel és a szükséges 
mennyiségű sampont ki kell adagolni a tenyérbe. A termék kimondottan 
krémes állagú, mert így elkerülhető, hogy a tenyérből kifolyjon és pazarlásba 
menjen. Addig kell masszírozni, amíg hab képződik, majd gondosan többször 
le kell öblíteni, eltávolítva minden maradékot, aztán szárítani.

SLES mentes szakáll sampon, eredeti növényi összetevőkkel, gazdagítva 
olajokkal és aloe verával.

Ez a legfőbb termék a szakálla kezeléshez: speciális összetételű, hatásos 
eredményt garantál, igazodva a férfias igényekhez.

HATÓANYAGOK
• ALOE: a növény fő jellemvonása, hogy levelei duzzadtak, melyek sajátos tulajdonságokkal 

rendelkező gélt zárnak magukba. Egy egyedülálló balzsam az aloe: fényt ad a hajnak, és 
védi a hajas fejbőrt. Ezen kívül használható korpásodás és kopaszodás ellen.

• PANTHENOL: képes megtartani a vízmolekulákat teljessé téve a természetes hidratációt, 
fenntartja a bőr nedvességtartalmát, puhaságát és rugalmasságát. Nyugtató, csillapító 
tulajdonsága van az irritált bőrön. Ezen kívül a panthenol támogatja a sérült szövetek 
kijavítását.

• NARANCS ÉS MENTA ESSZENCIA OLAJ

1015 100ml - 24db/doboz



SZAKÁLL KRÉM BALZSAM  
 

SZAKÁLL ÉS BAJUSZ STÍLUSOS MINDENNAPI 
 ÁPOLÁSÁHOZ 

Használata: a balzsamot az arcra és a nyakra kell felvinni. 
Gyengéden masszírozni, míg teljesen felszívódik.

Balzsam szükséges a szakállad és bajuszod mindennapos és stílusos ápolásához.

A karité vajnak, az olajoknak és a természetes krémeknek köszönhetően 
csökkenti a bizsergést és a viszketést, amit a szőrnövekedés okoz és garantálja 
a mélyebb szövetek megfelelő ellátását.

HATÓANYAGOK
• KARITÉ VAJ: olajos, tömör szer, elismert különleges bőrtápláló és rugalmasságot adó 

tulajdonsága van. A magoknak egy sajátos megmunkálásán keresztül történik ennek 
kivonása.

• NÖVÉNYI OLAJOK KEVERÉKE: kókusz, argán, jojoba.

1014 50ml - 24db/doboz



SZAKÁLL OLAJ 
 

A BŐR ÉS A SZAKÁLL MAXMÁLIS HIDRATÁCIÓJÁHOZ

Használata: olajkoncentrátum, ezért elegendő néhány cseppet tenni a 
tenyérbe: összedörzsölni azokat, majd finoman átsimítani a tenyereket a 
szakállon a borotválkozáshoz vagy a szakáll és arc puhításához.

Az E vitamin, a sárgabarack és jojoba olaj úgy kerültek összeválogatásra, hogy a 
szakállnak és a bőrnek maximális hidratáltságot garantáljanak. Kifejlesztésének 
célja a puhítás, és fényt adni a szakállnak. Használható borotválkozáshoz is, a 
száraz bőrnek hidratációt garantál, miközben puhává és illatossá teszi 

HATÓANYAGOK
• SÁRGABARACK OLAJ: hidegen préselt magból nyert növényi olaj, amit a gyümölcs belseje 

tartalmaz. Rugalmasságot adó hatása, valamint védő és lágyító tulajdonságai miatt 
használják.

• JOJOBA OLAJ: folyékony viasz, melyet a Simmondsia Chinensis növény magjának 
kisajtolásából készítenek, glicerinmentes, az amerikai bennszülöttek évszázadokon 
keresztül használták a szövetirritáció, valamint a szem és torok nyálkahártya gyulladásának 
csillapításra.

• E VITAMIN
• NÖVÉNYI OLAJOK KEVERÉKE: citrom, menta, vasfű

1017 30ml - 24db/doboz



BAJUSZ WAX POMÁDÉ
 

JÓ TARTÁS, TERMÉSZETES HATÁS
FINOM ÉS FRISS ILLAT

Használata: először a waxot hajszárítóval meg kell puhítani a termék 
kivételének megkönnyítéséhez, ujjunkkal a megfelelő mennyiséget a 
bajuszra felvinni a kívánt forma kialakításához.

Wax a bajusz szép és természetes tartásához. Finom és friss citrom illata örömöt 
garantál használójának az ápolás idejére, és fenn is tartja azt.

Olyan formát lehet ajándékoznia bajuszának, amilyet akar, még ha göndör is.

HATÓANYAGOK
• FIXÁLÓ GYANTA
• FORMÁZÓ WAX

1012 30ml - 24db/doboz



SZAKÁLL SZAPPAN 
 

HAGYOMÁNYOS BOROTVÁLÁSHOZ

Használata: az arcra felvinni pamacs segítségével, gyenge, kíméletes, 
körkörös masszírozást végezni, amíg egy egyenletes és puha hab 
képződik. Majd következik a borotválás a szokásos módon.

Krémes szakáll szappan. Frissítő és revitalizáló hatóanyagokat tartalmaz, 
amelyek egy kellemes és kifogástalan borotválást garantálnak. Az arc bőrét 
puhává teszi. Hidratáló és irritáció-mentes.

HATÓANYAGOK
• MENTOL
• KÁMFOR
• EUKALIPTUSZ OLAJ

1019 150ml - 24db/doboz



Ideális termék szakállt viselőknek: hatóanyagai között frissítő és nyugtató 
összetevők találhatók, hogy nagyon kellemes és egyedülálló hétköznapi 
rituáléját eredményezze a borotválásnak.

HATÓANYAGOK
• MENTOL
• KÁMFOR
• EUKALIPTUSZ OLAJ

BOROTVÁLKOZÁS  
ELOTTI/UTÁNI KRÉM

 
KÍMÉLETESSÉG ÉS VÉDELEM A BOROTVÁLÁSHOZ

Használata: langyos vízzel be kell nedvesíteni az arcot.  A borotválandó 
részt bekenni mielőtt a szokásos borotválkozási termék felvitelre kerül. A 
borotválás után az arcot leöblíteni és aztán a terméket, mint borotválkozás 
utáni szert felvinni. 

1018 100ml - 24db/doboz



ESPRESSIONE AFTERSHAVE 
 

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI
FRISSÍTŐ ÉS NYUGTATÓ

Használata: borotválás után egyenletesen kell az aftershave
lotiont felvinni az arca, gyengéd masszírozással. 

Speciális borotválkozás utáni lotion, mely kiváló minőségű hatóanyagokat 
tartalmaz. A bőrt puhává, rugalmasság, kellemesen hidratálttá teszi, finom, 
hosszantartó és jellegzetes fűszeres-virágos illatával.
Hosszantartó friss érzést ad.

HATÓANYAGOK
• MENTOL
• BISABOLOL
• ALLANTOIN

(különleges kiadás) 1022 200ml - 1db/doboz
1023 200ml - 6db/doboz



MATT WAX  
limitált kiadás 

 
TERMÉSZETES MATT HATÁS

VOLUMENNÖVELŐ MINDEN TÍPUSÚ HAJHOZ 

Használata: az ujjak közé vett kis mennyiséggel kell dolgozni a nedves 
vagy száraz hajon, egyéniségnek megfelelően formázva a kívánt frizura 
eléréséhez.

Wax, amely egy természetes matt külsőt valamint volument ajándékoz minden 
típusú hajnak.
Viaszos rendkívül képlékeny állagú ahhoz, hogy könnyű legyen a stílus és frizura 
megalkotása precíz és míves módon.
Alkalmas rövid és félhosszú hajra.

HATÓANYAGOK
• TITANIUM DIOXIDE: fényvédő filter, véd az időjárási hatásokkal szemben.
• KAOLIN: ásványi por, amely mattságot és dússágot ad hajnak.

3500 100ml - 24db/doboz
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Magyarországi kizárólagos importőr:
Nail-Hair Kft.

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 121.
www.luxina.hu

www.facebook.com/Luxina-Magyarország
E-mail: nailhair@gmail.com
Telefon: +36 70 206 0628


