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I BELIEVE IN THE TRUTH OF THE
INEXPLICABLE,

IN THE COMMON SENSE OF STONES, IN THE 
LUNACY OF FLOWERS.

based on What I Believe by J. Ballard
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Anbefalet til alle hår- og hudtyper

Alle OI produkter er beriget med Roucou olie,

som er rig på beta-caroten, der har en anti-aging effekt

Genopbyggende

giver glans og blødhed

UV beskyttelse

bekæmper de frie 

radikaler

Parabene- og 
sulfatfri

Zero impact 
emballage 

(CO2-neutral)

Sofistikeret 
luksuriøs duft

Citrus, fyrrenåle og 

musk-noter

Produceret 
ved brug af 

vedvarende energi



Sortiment



Roucou olie

Ekstrem rig på beta-caroten.

100 gange mere end gulerødder.

Genopbyggende
Anti-age

Styrker hårets 

elasticitet og vækst

Findes i alle 
OI produkter

Ellagen-syre

har en neutraliserende/ 

beskyttende effekt 

på frie radikaler

UV beskyttende

mindsker skader af 

UV-stråler betydeligt

Roucou planten vokser i Amazonas og olien udvindes fra plantens frø.



Fremstillet til at give håret en utrolig blødhed, glans samt
fylde. Den er ideel at anvende, inden OI ALL IN ONE 
MILK og OI OIL.

AKTIVE INGREDIENSER
- Roucou olie

- Ekstrakt fra Rosenolie, der har en glansgivende effekt

ANVENDELSE
Fordeles jævnt i hår og hårbund.
Massér, skyl håret.
Gentag hvis nødvendigt.

OI SHAMPOO
280 ML

MILD BLØDGØRENDE SHAMPOO



Den forkorter føntørringstiden, og beskytter hårets struktur
fra skader forårsaget af varme fra stylingredskaber.

AKTIVE INGREDIENSER
- Roucou olie

- Abrikos smør, der har blødgørende og fugtgivende 
egenskaber, samt er rig på vitamin A og C.

ANVENDELSE
Fordel jævnt sektion for sektion i nyvasket og  
håndklædetørt hår. Lad den indvirke i 2-3 minutter, frisèr
herefter håret igennem.
Skyl grundigt.

OI CONDITIONER
250 ML

CREMET CONDITONER, DER GIVER 

GLANS, BLØDHED OG FYLDE



Tilfører ekstra næring og glans til håret samt har en anti-
frizz effekt.

AKTIVE INGREDIENSER
- Roucou olie

- Jojoba olie virker blødgørende og plejende

ANVENDELSE: Massér produktet i hænderne inden 
påføring.
Fint hår: Påfør OI Hair Butter på tørt hår,lad virke 5-10 min.
Skyl ud og vask derefter med OI shampoo.

Medium til kraftigt hår: Efter hårvask, påfør i håndklæde-
tørt hår, lad indvirke i 5-10 min. Frisèr håret og skyl derefter.

OI HAIR BUTTER
250 ML

HAIR BUTTER MED EN PLEJENDE 

KOSMETISK EFFEKT



Den tilfører fugt, glans og blødhed, som letter udfriseringen.
Produktet virker anti-statisk, anti-frizz og er UVbeskyttende.
Derudover er den varmebeskyttende overfor alle
varmeredskaber.

AKTIVE INGREDIENSER
- Roucou olie

- Provitamin B5, der tilfører dybdegående fugt til håret.  
-Amino-complex har en ekstraordinær plejende effekt, der gør
håret blødt og modstandsdygtigt samt beskytter ved brug af
varmeredskaber.

OI ALL IN ONE MILK
135 ML

MULTIFUNKTIONEL LET LEAVE-

IN SPRAY TREATMENT



ANVENDELSE
Spray 10-15 gange i nyvasket håndklædetørt hår.

Fortsæt med at style håret som ønsket. Afhængigt af
hårtypen øges eller reduceres antallet af sprays. 

Hvis håret er meget dehydreret, kan OI All In One Milk
anvendes i tørt hår som en fugtgivende finish.  
Spray produktet direkte i hænderne og fordel jævnt i 
længder og spidser.

OI ALL IN ONE MILK
135 ML

MULTIFUNKTIONEL LET LEAVE-

IN SPRAY TREATMENT



Fremstillet til at give ekstraordinær blødhed og glans 
samt lette udredning af håret, uden at tynge.

Forebygger frizz og reducerer føntørringstiden markant.
Olien beskytter hårets struktur og er genopbyggende.

AKTIVE INGREDIENSER
- Roucou olie

- Den nyeste generation af åndbar silikone, der lægger sig
som en beskyttende tynd film om hårstråene, uden at det 
hæmmer virkningen af efterfølgende behandlinger. 

OI OIL
135 ML

EN ULTRALET OLIE-FORMEL TIL 

ALLE HÅRTYPER



ANVENDELSE
STYLING: Fordel 2-3 pump af produktet i længder  
og spidser i håndklædetørt hår. Føntør eller lad  
håret lufttørre.

FINISHING: Normalt hår: Fordel 2-3 pump af 
produktet i længder og spidser. Tørt hår: Anvend 
kun mere produkt hvis nødvendigt.
Fint hår: Nøjes da med 1 pump.

OI OIL
135 ML

EN ULTRALET OLIE-FORMEL TIL 

ALLE HÅRTYPER



Den renser skånsomt huden og gør den blød, smidig og 
tilfører fugt. Dens cremede skum og luksuriøse duft, gør 
behandlingen til en ekstraordinær oplevelse.

AKTIVE INGREDIENSER
- Roucou olie

- Glycerin en naturligt udvundet ingrediens med 
enestående, fugtgivende og blødgørende egenskaber.

ANVENDELSE
Påfør produktet på våd hud med hænderne eller en svamp.
Massér og skyl af.

OI BODY WASH
280 ML

BLØDGØRENDE SHOWER GEL



Beskytter huden fra skader forårsaget af sol, vind og kulde, 
samt giver langvarig fugt.
Efterlader hænderne silkebløde, uden at fedte huden.

AKTIVE INGREDIENSER
- Roucou olie

- Glycerin en naturligt udvundet ingrediens med enestående 
fugtgivende og blødgørende  egenskaber
- Olivenolie har en ekstraordinær plejende og genopbyggende 
effekt, som giver en  langtidsholdbar fugtighed. 

ANVENDELSE
Påfør cremen på hænderne og massér indtil den er helt 
absorberet. Til dagligt brug eller efter behov.

PLEJENDE HÅNDCREMEOI HAND BALM
75 ML
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