


A környezet különböző káros hatásainak kitéve a fejbőr hidro-lipid 
rétege elváltozásokat szenved, és a saját mikroflórájának az egyen- 
súlya is megborul, amitől az ellenállási képessége legyengül, és táp-
talajt adhat patogén kórokozóknak, amelyek akár slyos károkat is 
okozhatnak a fejbőrön, mint: irritáció, gyulladás, viszketés, bőrleválások.

Gyakran a káros kiváltó ok a saját tisztálkodási szereinkben talál-
ható, amelyek túl agresszív adalékokat tartalmazhatnak, vagy túl 
sokat használunk belőlük, vagy túl sokszor alkalmazzuk őket, ami-
vel befolyásolják a fejbőr ökoszisztémáját. Az olyan technikai vegy-
kezelések is, mint a hajfestés, szőkítés vagy dauerolás, komoly 
kiszáradást, viszketést, bőrleválásokat, ödémát, allergiát okozhat-
nak az évek során, ha nem használunk megfelelő védőanyagokat a 
fejbőrön, az alkalmazásaik előtt.

A szmog, elektroszmog, a túlzott napsugárzás, a túlzott faggyú- 
termelés, a hormonok egyensúlyának megbomlása, mind olyan 
tényezők, amelyek károsan hatnak a hidro-lipid rétegre, ezáltal  
elősegítve a kórokozók felszaporodását, ami különböző fejbőr- 
betegségek kialakulásához vezet.

A CalmORising Fitoesszenciális Hajmosó delikáltan  
tisztít, hűsíti, nyugtatja az irritált vagy érzékeny fej- 
bőrt, helyreállítja a hidro-lipid réteget, hidratál, és 
stimulálja a capilláris keringést. Használhatjuk gya-
kori hajmosásra, és korpa esetén is.

A Fejbőrvédő Tonikampullában található hatóanyagok visszaállítják a fejbőr 
ökoflóráját, és hidratáló hatásúak is. Az Ázsiai gázló (Centella asiatica) a 
hagyományos indiai ajurvédikus orvoslás egyik leghatásosabb gyógynövénye: 
erősen gyulladáscsökkentő, és antioxidáns. Szinergiában az Orgona (Syringa 
vulgaris) őssejtjeivel fokozódik a gyulladáscsökkentő hatása, és szabályozza a 
faggyútermelést.

Ez a két új generációs termék teszi kompletté az érzékeny, irritált, vegykezelt 
fejbőrök kezelését, amit a Fitoesszenciális kamillás Fejbőrnyugtatóval 
kezdtünk el, hogy a vegykezelések előtt alkalmazva megvédje a fejbőrt a 
káros kémiai anyagoktól.

Fitoesszenciális Hajmosó • Fejbőrvédő Tonikampulla          
Ázsiai gázló (Centella asiatica) vegetális őssejtekkel

Ezen károsodások elkerülése érdekében az O’Rising bemutatja

Fitoesszenciális Hajmosó   
Ázsiai gázló (Centella asiatica) 
vegetális őssejtekkel

Fejbőrvédő Tonikampulla

A Trichológus tanácsa azoknak, akiknek viszketése, bepirosodott 
fejbőre, fajbőrhámlása, vagy Seborrheás dermatitisze van:

1 Minden vegykezelés előtt tegyünk Fitoesszenciális kamillás 
 Fejbőrnyugtató védőréteget a fejbőrre.

2 Tisztítás CalmORising hajmosóval.

3 CalmORising utókezelő ampulla öblítés nélkül, 2x 1 héten.

Innovatív kezelési módszer, amivel egyszerűen tarthatja, 
teheti egészségessé, és természetessé a fejbőrét.



Centella asiatica 
(Ázsiai gázló)
Gyulladáscsökkentő 
és antioxidáns hatású

Citrus aurantium (Nemes narancs) olajesszecia
A gyümölcs héjából desztillációval kivont párlat tisz-
tító, és faggyúszabályzó hatású.

Citrus nobilis (Mandarin) 
olajesszencia
A mandarin olajesszenciája páratlanul gazdag gyógy- 
hatásokban, ezek közül kiemelkedik a bőrfeszesítő 
(tonizáló) hatása, amely vérkeringés fokozásának 
köszönhető.

Citrus aurantium amara (Keserű nemes narancs) 
olajesszecia
Antiszeptikus (fertőzésgátló), bőrtisztító, és gyulla- 
dáscsökkentő hatású.

Syringa vulgaris (Orgona)
Az Orgonavirág növényi sejtkultúrájából kivont verbas-
cozid  antioxidáns, gyulladáscsökkentő, és faggyúsza-
bályzó hatású. A verbascozid ezen kívül kívül erősen 
gátolja a Malessia Furfur szaporodását (korpa ellenes 
hatás).
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