


Lila Kozmetik, ürünlerini 20.000 m2‘lik kapalı alanda, ürünlerinin ham maddelerini Avrupa’dan ithal ederek 

AB mevzuatına uygun ham maddelerle sahip olduğu GMP ve ISO 9001=2015 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 20.000-sqm, by importing the raw material from 

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

namely GMP and 2509001-2015, 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.





UZMANLARIN
YENİ NESİL
SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ
NEW GENERATION OF 
HAIR CARE SETS FOR 
PROFESSIONALS
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İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 
MAXX DELUXE İLE 
GÜZELLİĞİN RENGİNİ KEŞFEDİN!
MAXX DELUXE INCLUDED
IN THE CONTENTS OF 
BEAUTY EXPLORE !
62 farklı renk seçeneğine sahip olan MAXX DELUXE krem saç boyası, 

yüksek performanslı ve kalıcı renk pigmentleri ile boyanın, 

saçın derinine işlemesini sağlayarak, beyazlarınızı mükemmel 

bir şekilde kapatır, uzun süre parlak gözükmesini sağlar. İçeriğinde 

bulunan özel yağlar sayesinde yoğun parlak, uzun süre kalıcı saç 

rengine ve yumuşak saçlara sahip olursunuz. 

With 62 different color options Maxx Deluxe cream hair coloring, 

high performance and lasting color pigments provide deep 

processing of the hair, perfect closing of your whites makes it 

look brighter for a long time. 

Thanks to the special oils contained in it, you will have intense 

bright, long lasting hair color and soft hair.

A N A  R E N K L E R  /  N AT U R A L S

M I X  T O N L A R  /  M I X  T O N E S

G R İ L E R  /  G R E Y S



MAXX DELUXE SERİSİ İLE 
ÇIKACAĞINIZ YEPYENİ,
KUSURSUZ VE HAVALI 
DENEYİMDE LİDER SİZSİNİZ!

MAXX DELUXE SERIES WITH 
YOU ARE THE LEADER IN THE NEW 
PERFECT EXCELLENT 
EXPERIENCE
Kuaförlük sanatıyla hayata güzellik katılıyor. İnsanı en çok mutlu eden, 

kendi sanatını ortaya koymaktır. MAXX DELUXE ile kendi saç sanatınızı 

keşfetmeye var mısınız? Saç uzmanlarının tercihi ile mutlu yüzler.

Nice and intense hair color. Feel your hair color like your own

natural color. Its nurturing nourishing special oils and rich pigments 

protect the hair and penetrate deeply into the hair, providing 

maximum color performance at the desired density.

M O D A  R E N K L E R  /  FA S H I O N  C O L O R S

A K A J U L A R  /  V I O L E T S

B A K I R  R E N K L E R  /  C O P P E R S
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GÖZ ALICI PARLAKLIK VE 
ZENGİN RENKLER İÇİN 
MAXX DELUXE
MAXX DELUXE FOR ATTRACTIVE
BRIGHTNESS AND RICH COLORS

Geliştirilmiş formulündeki besleyici özel yağlar ve zengin pigmentler 

ile saçı korur ve saça derinlemesine nüfuz ederek istediğiniz 

yoğunlukta maksimum renk performansı sağlar.

 

Its nurturing nourishing special oils and rich pigments protect the 

hair and penetrate deeply into the hair, providing maximum color 

performanceat the desired density.

Ç İ KO L ATA L A R  /  C H O C O L AT E S

K A H V E L E R  /  B R O W N S

İ M UM
R E N K L E R

I M U M
C O L O R S



CANLANMANIN TAM ZAMANI

Vazgeçemeyeceğiniz MAXX DELUXE Ekstra Açıcı serisini keşfedin.

Açık renk yansımalarında sorunsuz sonuç almak ve cila işlemlerinde,

dip açmalarında kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Rutininizi değiştirin! MAXX DELUXE serisi ile yeni bir deneyime başlıyoruz. 

Discover the MAXX DELUXE Extra Lightening series, which will not 

be missed. The lightining is specially designed for smooth results in 

reflection and for use in polishing, bottom opening. Change your routine! 

We are starting a new experiment with the MAXX DELUXE series.

EKSTRA AÇIC ILAR /  EXTRA L IGHTENING

K Ü L LÜ L E R  /  A S H E S

D O R E L E R  /  D O R E  TO N E S  

IT’S TIME TO BE ALIVE
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SILVER ŞAMPUAN

SILVER SHAMPOO

  TEK ÜRÜN 4  FARKLI  SONUÇ 

• Sarı saçlarda; İlk kullanımda dorelik ve turunculaşmayı alır. 

   (3-5 dakika boyunca saça uygulayınız)

• Sarı saçlarda; Sık kullanımda canlı ve parlak gri renk oluşturur.

• Gri saçlarda; Sararmayı önler daha kalıcı ve parlak gri renk oluşturur.

• Beyaz saçlarda; Beyazları kırarak doğal gri renk oluşturur.

  S INGLE PRODUCT 4  D IFFERENT RESULTS

• Blonde hair; at first use, takes dore and orange color.  

   (3-5 min)

• Blonde hair; Produces vivid and bright gray in frequent use. 

• Grey hair; Prevents yellowing, creates a more permanent and 

   shiny grey color.

• White hair; Creates natural grey color by breaking whiteness.



OKSİDAN KREM
OXYDANT CREAM
Geliştirilmiş formülü ile özel olarak tasarlanan oksidanlar, boyanın kolayca aktifleşmesini sağlar.

Tüm renkler ve açma işlemlerinde kullanılmaktadır. Saç boyamanın en önemli 

unsurlarından biri oksidan seçimidir. Boya işlemine uygun olmayan oksidan seçimi, 

istemeyen sonuçlar doğurabilir. Oksidan seçimi boya seçimi kadar dikkatli yapılmalıdır. 

Profesyonellerin kullanımına sunulan yüksek nitelikli Maxx Deluxe Oksidanları, saça zarar vermez.

Saç durumuna göre %3 (10 vol) ,%6 (20 vol) ,%9 (30 vol), %12 (40 vol) kullanılmalıdır.

10 Volume Oksidan: Saç koyultma işlemleri ve 

teknik uygulamalar için tercih edilmelidir.

20 Volume Oksidan: Beyaz kapama, 1-2 ton açma/koyultma işlemi ve 

saçı aynı tona boyamak için tercih edilmelidir.

30 Volume Oksidan: Saçı 2-3 tona kadar açmak için tercih edilmelidir.

40 Volume Oksidan: İleri derece açmalar için tercih edilmelidir.

 

One of the most important elements of hair coloring is choosing 

an oxydant. Choosing an oxidant that is not suitable for the coloring 

process may result in unwanted results. Oxydant selection should be 

done as carefully as hair colour choice . It will 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 Volume Oxidant: It should be preferred for 

hair darkening operations and technical applications.

20 Volume Oxidant: It should be preferred for cover

gray hair, 1-2 ton opening / darkening and hair coloring. 

30 Volume Oxidant: It should be preferred to 

open the hair up to 2-3 tons. 

40 Volume Oxidant: It should be preferred for 

advanced opening.
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AÇICILAR 

BLEACHING POWDER

Oksidasyon Losyonu ile 1’e 1,5 oranında karıştırıldığında saçı kontrollü olarak

7 tona kadar açar. Özel formülü sayesinde saçı kurutmaz ve istenilen 

doğal tonları sağlar. Bekleme süresi saçın durumuna göre 35-45 dakikadır. 

MAXX DELUXE Toz Saç Açıcı, doğal veya boyalı saçların her tondaki renk 

açmalarında istenilen sonucu verir. Meç ve röfle gibi paket çalışmalarında köpürme, 

akma ve kuruyarak topaklaşma yapmaz. Buhar makinesi veya kurutucu gibi 

ısı kaynağı ile birlikte kullanmaya gerek yoktur. Saçın oda ısısında beklemesi yeterlidir. 

Saçınızın doğal şeklini işlem sonrasında kaybetmemesi için yıpranmaması gerekir. 

It is recommended to apply only to experts because hair cutting is 

a professional application.It acts directly on the hair structure, 

allowing you to easily achieve the desired tone. When mixed with 

Oxydation Cream at a ratio of 1.5 to 1, the hair opens up to 7 tones.

It creates the desired natural tones. Thanks to its special formula,

the hair is not dried. The waiting time is 35-45 minutes depending on 

the condition of the hair. MAXX DELUXE Bleaching Powder gives the 

desired effect on the color opening of each end of the hair-releasing, 

natural or dyed hair. There is no need to use it with a heat source 

such as a dryer. MAXX DELUXE protects your hair by preparing

a healthy surface before coloring.



SAÇ SPREYİ

HAIR SPRAY

Saç şekillerme işleminden sonra kalıcılığı sağlamak için vazgeçilmez rol oynayan 

MAXX DELUXE Ultra Güçlü Saç Spreyi, profesyoneller için özel üretildi. 

Her mevsim güvenle kullanılabilen ve saçlara ekstra hacim kazandıran bu yüksek 

nitelikli ürün, içeriğindeki Multivitamin Complex sayesinde saçları yıpranmalara karşı 

korur, kalıntı bırakmaz, solunduğunda genzi yakmaz.

After hair styling, the permanent MAXX DELUXE Ultra Strong Hair Sprey has been 

specially produced for professionals.

A high quality product that can be used every season and gives extra volume to the 

hair. Thanks to its multivitamin complex, it protects the hair against wear and tear, 

it does not leave residue, it does not burn the breath tube in its breath.
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RENK KARTELASI
HAIR CHARTS



ANA TONLAR NATURALS

KAHVELER BROWNS



AKAJULAR VIOLETS

BAKIRLAR COPPERS

KÜLLÜLER ASHES



DORELER DORES

ÇİKOLATALAR CHOCOLATES

EKSTRA AÇICILAR EXTRA LIGHTENING



MODA RENKLER FASHION COLOURS

GRİLER GREYS

MIX TONLAR MIX TONES







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




