




Lila Kozmetik, ürünlerini 10.000 m2‘lik kapalı alanda, ürünlerinin ham maddelerini Avrupa’dan ithal ederek 

AB mevzuatına uygun ham maddelerle sahip olduğu GMP ve ISO 9001=2008 Kalite Yönetim Sistemleri 

doğrultusunda ve ISG politikalarını da dikkate alarak kaliteli üretim gerçekleştirmektedir.

B. Veritas ve SGS gibi uluslar arası gözetim ve denetim kurumları tarafından ihracat müşterilerine gönderilen 

tüm ürünlerin denetimleri kontrol edilmektedir.

AB Pazarına yaptığımız ihracatlarda 76/768/ EC nolu AB kozmetik direktifi ile uyumlu ürün güvenlik 

dosyalarımız (PIF) ve Avrupa sorumlu kişi (CPNP) bildirimleri tamamlanmıştır. Tüm bunların yanında 

Lila Kozmetik olarak müşterilerimizin isteklerini kendi hedefimiz gibi benimseyerek en kusursuzu inşa 

etmek için çalışmaktayız.

HAKKIMIZDA
ABOUT US

Lila Kozmetik effectuates quality production on a closed area of 10.000 m2, by importing the raw material from 

Europe in accordance with EU regulations, in compliance with ,ts pwned quality management systems, 

namely GMP and 2509001-2012, by considering tje ISG policies as well, under hygenic conditions.

All audits are being controlled for the products, delivered to our export customers, by international inspection and 

audit companies, such as B. Veritas and SGS.

For our exports, to the European market, our product safety files (PIF), in compliance with the European Union 

Cosmetics Directives numbered 76/768/ EC, and European contact person notification (CPNP) have been completed. 

Besides all of these, as Lila kozmetik, we are working to build the perfect by embracing the desires of our customers 

as our goals.



4



S A Ç  B O YA L A R I
H A I R  C O L O R  C R E A M

KREM SAÇ BOYASI 
(66 RENK/60-100ML) 
İçeriğindeki özel yağlar sayesinde, saçtaki nemin korunmasına 

yardımcı olarak, boyanın saçta kalıcılığını artırmasını ve 

saçlarınızın parlak görünmesini sağlar. Özel içeriği sayesinde, 

beyaz kapatma oranı yüksek seviyededir. 

Saçlarınızı renklendirirken aynı zamanda, saçlara parlaklık, 

yumuşaklık ve ipeksi bir dokunuş kazandırır. 66 inanılmaz renk. 

Bir saç boyasından sadece renk değil, daha fazlasını 

isteyenlerin tercihi: 

LILAFIX Yenilenen içeriğiyle saçınıza 3 aşamalı bakım sunar. 

RENK KALICILIĞI 

PARLAKLIK 

YUMUŞAKLIK 

LILAFIX HAIR COLOUR CREAM 

(66 COLORS / 60 ML -100 ML)

Thanks to its special oils content, It helps to increase the 

durability of hair colour and to look Vibrant by protecting the 

hair moisture. Due to its special content , the rate of covering 

the white hair is so high. it gives your hair shine, softness and 

silky touch while it colors your hair. 66 incredible colors. 

Not only the color of a hair dye, but the preference of those 

who want more: LILAFIX with its renewed content,  

offers 3-stage of maintenance to your hair. 

ONG-LASTING COLOR

VIBRANT

SOFTNESS

66
CHOICE OF

66 COLOURS

RENK
SEÇENEĞİ
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S C A L P  A Ç I C I
S C A L P  B L E A C H I N G
P O W D E R
Profesyonellerin kullanımı için, Lila Kozmetik
laboratuvarlarında özel olarak geliştirilmiştir.

İşlem görmüş saçların yıpranmış 
bölgelerinde bile güvenle kullanılabilir.

Özel formülü sayesinde saçı istenen
tona kadar açabilir.

Sıfır uçucu hassas formülü sayesinde
soluma açısından güvenli olup salonlar 
için özel tasarlanmıştır.

Saçın tüm yüzeyi veya bölgesel açılmasında
kullanılabilir. Saç derisini kurutmaz.

 
Specially developed in the Lila Cosmetics 
laboratories for professional use. 

It can be used safely even in damaged part of 
treated hair.

Due to its special formula, it can bleach to the 
desired color.

Thanks to its nonvolatile sensitive formula, it is safe 
for inhalation and  specially designed for the hair salons. 

It can be used for overall hair or partial hair bleaching. 
It does not dry the scalp.



O K S İ D A N
O X Y D A N T

LİLAFIX OKSİDAN 
(10-20-30-40 VOLUME/60-100-150-1000-5000 ML) 
Lilafix saç boyaları ve Lilafix saç açıcı ürünler ile birlikte 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geliştirilmiş formülü ile özel 
olarak hazırlanan oksidanlar, boyanın kolayca aktifleşmesini 
sağlar. Tüm renklerde ve açma işlemlerinde kullanılmaktadır. 
Oksidan seçimi, saç boyamanın en önemli unsurlarından 
biridir. Boya işlemine uygun olmayan oksidan seçimi, 
istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, oksidan 
seçimi, boya seçimi kadar dikkatli yapılmalıdır. Saçlara zarar 
vermez. Profesyonel kullanım içindir. 
Saç durumuna göre %3(10 vol) ,%6 (20 vol) , %9 (30 vol), 
%12 (40 vol) kullanılmalıdır. 
10 Vol. Oksidan: Saç koyultma işlemleri ve teknik uygulamalar 
için tercih edilmelidir. 
20 Vol. Oksidan: Beyaz kapama, 1-2 ton açma/koyultma 
işlemi ve saçı aynı tona boyamak için tercih edilmelidir. 
30 Vol. Oksidan: Saçı 2-3 tona kadar açmak için tercih 
edilmelidir. 
40 Vol. Oksidan: İleri derece açmalar için tercih edilmelidir.

LILAFIX OXYDANT CREAM 
(10-20-30-40 VOLUME / 60-100-150-1000-5000 ML) 
Designed to use with Lilafix hair dyes and Lilafix bleaching 
powders. Specially designed oxydants with its developed 
formula, helps to activate hair color easily It is used for all 
colors and bleaching operations. One of the most important 
elements of hair coloring is choosing an oxidant. The choice 
of inappropriate oxidant for coloring operation can cause 
undesired outcome. Therefore the choice of oxydant should 
be done as carefully as the choice of hair dye. It does not 
damage your hair. 
For professional use. 3% (10 vol), 6% (20 vol), 9% (30 vol) and 
12% (40 vol) should be used according to the hair condition. 
10 Vol. Oxidant: should be preferred for hair darkening 
operation and technical applications. 
20 Vol. Oxidant: bleaching should be preferred for covering 
White, bleaching/darkening up to 1-2 tone and coloring the 
hair to the same tone. 
30 Vol. Oxidant: should be preferred to bleach the hair up to 
2-3 tons. 
40 Vol. Oxidant: should be preferred for advanced bleaching.



9



10



A Ç I C I
BLEACHING POWDER

LİLAFIX AÇICI
(MAVİ–BEYAZ/500-1000-2000 GR)
Saça zarar vermeden açma işlemini gerçekleştirmek için 

özel formül kullanılmıştır. Saç açma işlemi profesyonel bir 

uygulama olduğu için sadece uzman kişilerce yapılması 

tavsiye edilir. Saç yapısına doğrudan etki ederek, istenilen 

tona kolayca ulaşmanızı sağlar. Oksidasyon Losyonu ile 

1’e 1,5 oranında karıştırıldığında saçı kontrollü olarak 7 tona 

kadar açar. İstenilen doğal tonları yaratır. Özel formülü 

sayesinde saçı kurutmaz. Bekleme süresi saçın durumuna 

göre 35-45 dakikadır.  LILAFIX Toz saç açıcı, doğal veya 

boyalı saçların her tondaki renk açmalarında istenilen sonucu 

verir. Rengi açın! Tonu açın! Ödün vermeden renklendirin!

Lilafix açıcılar renk açma, ton açma veya boyama sırasında 

saçın yıpranması önler. Tüm profesyonel boya serileriyle 

uyumludur.

LILAFIX BLEACHING POWDER
(BLUE / WHITE -500 / 1000 /2000 GR)
The special formula has been used for bleaching hair 
without damacing the hair. Since bleaching is proffesional 
application,it has been adsived to be done by experts.
By effecting the hair structure directly, it helps you to 
get the desired color tone with ease.
When mixed the Oxydation Lotion in a ratio of  1 to 1.5, 
it can bleach the hair up to 7 shades,in a controlled 
manner. It creates exactly the desired naturals 
colors. With its special formula, it does not 
dry the hair. The waiting time is between 
35- 45 minutes depending on the hair condition. 
Lilafix bleaching pouder provides the desired 
outcome in bleaching of all color tones of natural 
or dyed hair. Bleach the hair!  Bleach the tone! 
Dye it without compromis ! Lilafix bleaching 
powder prevents hair damaging while bleaching, 
lightening the hair tone and dying.  It is compatible 
with all professional hair dyes.



KONTRAST RENKLER
CONTRAST COLOUR

KONTRAST RENKLER
(400 GR)

Farklı saç efektleri ile balyajlar yapmak için yeni 
jenerasyon saç boyasıdır. 15-30 Dakika gibi kısa bir 
sürede kızıl balyajlar elde edilir. Saçlara parlak ve kalıcı 
kızıllık sağlar. Saçı açma ve boyama özelliğine sahip 
olan Lilafix Contrast Colour natural ya da boyalı 
saçlara uygulanabilir. Saçın durumuna ve istenilen 
balyaj tonuna göre 1:1 oranında Lilafix Contrast Colour 
10 veya 20 volüm oksidan krem kullanılarak 
uygulanabilir. Koyu renk veya boyalı saçlarda 
30 volüm oksidan krem tercih edilmelidir.

CONTRAST COLOUR
(400 GR)

It is a new generation hair dye for making balayage 
with different hair styles. Red balayage is obtained in 
a short time like 15-30 minutes. It gives the hair a 
bright and long-lasting redness. The Lilafix contrasting 
color, having the ability to bleach and dye hair, 
can be applied over natural or dyed hair. By using 
10 or 20 volume oxydent creams in 1: 1 ratio, lilafix 
contrast color is applicable according to the hair 
condition and desired balayage tone of the hair. 
30 volume of oxidant cream should be preferred for 
dark or dyed hair.
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F Ö N  S U Y U
CO N D I T I O N E R  
S P R AY

FÖN SUYU 400 ML
Günlük kullanımda saçın daha parlak ve hacimli görünmesini sağlar. 
Saçtaki elektriklenmeyi azaltır. Saçı yumuşatır, nemlendirir, kolay 
açılmasını ve taranmasını sağlar. Saçları derinlemesine onarır ve 
canlandırır. İşlem görmüş, boyalı ve boyasız tüm saçlarda kullanılabilir. 
Durulama gerektirmeden saça bakım yapar. Özellikle fön öncesi 
kullanımda, saçın daha rahat şekil almasına ve fönün kalıcılığına olumlu 
yönde etki eder.

FÖN SUYU (ARGAN OIL) 400 ML
Kuru ve zarar görmüş saçlar için özel olarak Argan yağı ile 
zenginleştirilmiştir. İçeriğindeki besleyici yağlar sayesinde saçları sararak 
ısıya ve olumsuz dış etkenlere karşı koruma sağlar. Saçlar daha canlı ve 
parlak bir görünüm kazanır. Saçı yumuşatır, nemlendirir ve kolay 
taranmasını sağlar. Durulama gerektirmeden saça bakım yapar.

FÖN SUYU (KERATİN COMPLEX) 400 ML
Saçın güçlenmesini sağlayan Keratin ile zenginleştirilmiştir. 
Yoğun formülü ve içeriğindeki besleyici yağlar sayesinde saç bakımının 
yapılmasına yardımcı olur. Saçları derinlemesine onarır ve canlandırır. 
İşlem görmüş, boyalı ve boyasız tüm saçlarda kullanılabilir. Saçı 
yumuşatır, nemlendirir ve kolay taranmasını sağlar. Durulama 
gerektirmeden saça bakım yapar.

CONDITIONER SPRAY 400 ML
In everyday use, it allows the hair to look vibrant and more v
oluminous. Repairs hair in-depth and revitalizes the hair. Effects on 
smoothness and easy brushing of hair. It can be used over all 
types of hair; treated, dyed or undyed. Conditions hair but does not 
require rinsing. Especially in pre-use of conditioner, it has 
an favorable impact on easy hair conditianing and long lasting 
blow-drying.

CONDITIONER SPRAY (ARGAN OIL) 400 ML
Enriched with special Argan oil for dry and damaged hair. 
Thanks to its nutritious oils, it protects against heat and negative 
external factors by wrapping the hair. Hair will gett more vibrant 
appearance. Effects on smoothness and easy brushing of hair. 
Without rinsing, makes hair care.

CONDITIONER SPRAY (KERATIN COMPLEX) 400 ML
It is enriched with Keratin which makes the hair stronger. Through 
intensive nourishing oils in the formula and content it helps to 
make hair care. Repairs deeply and revitalizes your hair. It can be used 
over all types of hair treated ,dyed or undyed. Effects on smoothness 
and easy brushing of hair. Without rinsing, makes hair care



O N A R I C I  S E R U M
R E P A I R I N G  S E R U M

LİLAFIX ONARICI SERUM 
Zamanla matlaşan, kırılan, yıpranmış saçları onararak canlandırır. 
Elektriklenmeyi azaltıp parlaklık sağlar. Kuru saçları nemlendirip, 
yumuşaklık sağlar. Durulama gerektirmeden saça bakım yapar. 

LİLAFIX ONARICI SERUM - ARGAN YAĞLI
İçerdiği argan yağının yapısında bulunan E vitamini sayesinde 
saçları besler. Zamanla matlaşan, kırılan, yıpranmış saçları onararak 
canlandırır. Elektriklenmeyi azaltıp parlaklık sağlar. Kuru saçları 
nemlendirip yumuşaklık verir. Durulama gerektirmeden saça 
bakım yapar. 

LİLAFIX ONARICI SERUM - KERATİN
İçeriğindeki keratin sayesinde saçlarınızı güçlendirir, sağlıklı ve 
yumuşak hale getirir. Elektriklenme, kabarma ve çatallanmaya 
maruz kalmış saçlarınızın; iyileşmesini sağlar. Güçlendirir, kırılmasını 
engeller. Saçı zararlı dış etkilere karşı korur. Günlük kullanım ile 
daha düz, parlak bir saça kavuşturur. Kuru saçları nemlendirip 
yumuşaklık sağlar. Durulama gerektirmeden saça bakım yapar.

LILAFIX HAIR REPARING SERUM 
By repairing the damaged, broken and dull hair, happening in 
time, it revitalizes. Reduces the static hair, gives shine! 
It mousturizes and softens without the need of rinsing it out, 
it makes hair care.

LILAFIX HAIR REPARING SERUM - ARGAN OIL
Thanks to the vitamin E in Argan Oil, which it contains, it nourish-
es and repairs damaged hair. By repairing the damaged, broken 
and dull hair, happening in time, it revitalizes. Reduces the static 
hair, gives shine! It mousturizes and softens without the need of 
rinsing it out, it makes hair care.

LILAFIX HAIR REPARING SERUM
 - KERATIN KOMPLEX
Thanks to keratin complex in Lilafix hair repaining serum, 
its strengthens hair,and makes it healthy and soft.It heals the hair 
which are exposed to be static damaged hair it strenghtens the 
hair and prevents to be broken.It protects the hair from external 
effects. Makes the hair straighter ,more vibran. it mousturizes hair 
and provides to be soft without the need of rinsin it out, it makes 
hair care.
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P R E M I U M
S A Ç  S P R E Y İ
P R E M I U M  
H A I R  S P R AY
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Zenginleştirilmiş güçlü formülü sayesinde her mevsim ve hava 

koşullarında saçları korur. Saça verdiğiniz şekli uzun süre 

sabitler. Saçlara canlılık, parlaklık ve hacim kazandırır.

Protects your hair in all seasons and all weather conditions 

thanks to its enhanced strong formula. Gives shine and vigor 

to your hair.

 





ANA TONLAR NATURALS

KAHVELER BROWNS

Türk Kahvesi
Turkish Co�ee

Mavi Siyah
Blue Black



AKAJULAR VIOLETS

BAKIRLAR COPPERS

KÜLLÜLER ASHES

Kestane Kızıl
Auburn Red

Hürrem Bakırı



DORELER DORES

ÇİKOLATALAR CHOCOLATES

EKSTRA AÇICILAR EXTRA LIGHTENING

Sıcak Çikolata
Hot Chocolate

Karamel
Caramel

Açık Karamel
Light Caramel

Hürrem Karameli
Hürrem (Roxelana)
Caramel



MODA RENKLER FASHION COLOURS

GRİLER GREYS

MIX TONLAR MIX TONES

Yakut Kızılı
Ruby Red

Güneş Kızılı
Sun Red

Gümüş Beyaz
Silver White

Gümüş
Silver

Sarı
Yellow

Nötr
Notr

Kırmızı
Red

Viyole
Violet
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PROFESYONELLERİN
PROFESYONEL

SAÇ BAKIM SETLERİ



PROFESSIONAL
HAIR CARE SETS USED BY
PROFESSIONALS







GENEL MERKEZ / HEAD OFFICE

SeaPearl Ataköy No: 1 Sahil Yolu

6-P K: 17 D: 71 Rauf Orbay Caddesi 

Bakırköy - İstanbul / Türkiye

T: +90 212 659 27 88 F: +90 212 659 27 89  

FABRİKA / FACTORY

Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap

No: 23 Yenişehir - Diyarbakır / Türkiye

T: +90 412 345 01 15 F: +90 412 345 01 44

ALMANYA / GERMANY

Lila Cosmetic Deutschland Gmbh

Am Buchenbaum 20-22A 47051 Duisburg

M: 0172 4655515 T: 0203 29655208

www.lilakozmetik.com

lilacosmeticsgroup


