
A fejbőr problémáinak pontos meghatározását hajgyógyászaink egy 
háromszázszoros nagyítású, pontos képet adó mikrokamera segítségével végzik. 
Ez képes egyértelművé tenni a szabad szemmel nem látható tüneteket, 
amelyek a korai diagnózis felállításához nélkülözhetetlenek.

Modern, innovatív trichológiai eljárás 
Minden hajprobléMára

P R O F E S S I O N A L

MikrokaMerás hajdiagnosztika • fejbőr és hajvizsgálat



argo’rising  
• Tápláló, hidratáló, antioxidáns

A szél, a nap, a szmog, a füst, a vegyianyagok mind olyan 
behatások, amelyek károsítják a hajrostokat, aminek követ-
keztében a haj elveszti rugalmasságát, mattá és töredezetté 
válik. Az organikus marokkói argánolaj és a napraforgóolaj 
csírakivonattal kezeljük ezeket az elváltozásokat.
Kiszerelés: ArgORising hidratáló hajfürdő 250 ml
ArgORising bioesszencia-szérum 12 fiola/10 ml
ArgORising perfect pakolás 125 ml 

CALMO’RISING 
• Gyulladt, érzékeny, viszkető fejbőrre

A környezet különböző káros hatásainak kitéve a fejbőr 
hidro-lipid rétege elváltozásokat szenved, és a saját mikro-
flórájának az egyensúlya is megborul, amitől az ellenállási 
képessége legyengül, és táptalajt adhat patogén kórokozóknak, 
amelyek akár súlyos károkat is okozhatnak a fejbőrön, mint: 
irritáció, gyulladás, viszketés, bőrleválások. A Centella Asiatica 
(Ázsiai gázló) tiszta, természetes antibiotikum és antimiceti-
kum tartalmának köszönhetően normalizálja a fejbőr elvál-
tozásait és gátolja a további fertőzéseket.
Kiszerelés: CalmORising hajmosó 250 ml
CalmORising fejbőrvédő tonikampulla 
12 fiola/10 ml

Filler sYsteM-hYalUron
A kor előrehaladtával és a hajhagymák öregedése során csökken a hyaluronsav 
termelése, ezáltal csökken a folyadékok megkötése a hajrostban. A HAIR FILLER 
termékek segítenek újratölteni a hajszálakat, így a nedvességet nem kiszárítjuk 
hajmosás után, hanem beépítjük a hajba, ami 30–50%-kal válik azonnal dúsabbá.
Kiszerelés: HYal Hajfeltöltő spray 100 ml, 
HYal dúsító sampon 250 ml
Hyal Hajfeltöltő pakolás 125 ml

• ORising pROfessiOnal tRichOlOgy
staMinori sing • Őssejtkezelés 5-alFa redUktaz • Kopaszodásgátló

Bambuszrügy, Syringa Ovalis (Lila Orgona) őssejtkúltura 
szinergiájára épülő termékcsalád, mely gátolja az 5-Alfa 
Reduktáz enzim müködését, így meggátolja illetve lassítja 
a férfias tipusú kopaszodás kialakulását.

Kiszerelés: 
5-Alfa Bioesszencia 12 fiola/10 ml
5-Alfa Hajfürdő 250 ml

hg sYsteM 
• Genetikai hajnövekedés gyorsító

Innovatív módszer a hajnövekedés megdup-
lázására. Cickafark, martilapu,vörös szőlő 
és kinafakéreg hatóanyagok szinergiájával 
rekonstruálja a keratinsajtek DNS-t. 
Ezenkivül gyulladáscsökkentő hatású. 

Kiszerelés: 
HG System Bioesszencia 
12 fiola/10 ml
HG System Hajfürdő 
250 ml
HG System szérum 
125 ml

A legújabb kutatások eredménye a növényi őssejtekre épülő 
niacint és koffeint tartalmazó, az őszülés folyamatát lelassí-
tó hajgyógyászati termékcsalád, amely fő feladata a kiürült 
hajtüszőkben az új haj növekedésének beindítása.

Kiszerelés: 
StaminORisisng Bioesszencia 12 fiola/10 ml
StaminORising Hajfürdő 250 ml

cadUta • Hajhullás ellen, hajerősítő
A fizikai és/vagy pszihés terheltség okozta hajhullások, 
hajritkulások, hajgyengeség elleni hajhagyma serkentő 
és tápláló kezelőcsalád.
Kiszerelés: 
Hajfürdők: 250 ml, 500 ml, 750 ml
Hajpakolások: 150 ml, 250 ml, 500 ml
Tonikampullák: 6 fiola,12 fiola, 100 ml
Olajesszencia: 30 ml

grassi 
• Zsiros hajra 
és fejbőrre

A túlzott mennyiségű zsír sok negatív hatást von maga 
után: hajgyengülést, haj- és fejbőrvékonyodást, mikróbák 
és gombák megtelepedését, a fiziológiai pH érték elmoz-
dulását. Az ORising gyógynövényes termékek szabályoz-
zák, ill. normalizálják a faggyúmirigyek és izzadságmirigyek 
müködését. Kiszerelés: Hajfürdők: 250 ml, 750 ml, 
Pakolások: 150 ml, 250 ml, 500 ml, Tonikampullák: 12 fiola, 100 ml
Olajesszencia: 30 ml.

COMPOSIZIONE ENERGETICA D. 
Fejbőrtisztító, fertőtlenítő, 
gyulladáscsökkentő, keratinoldó.
Kiszerelés: 150 ml-es üveg

KAMIlláS fEjBőRNYuGTATó OlAj
Vegykezelés előtt védőréteget képez 
a fejbőrön, nyugtatja az irritált bőrt.
Kiszerelés: 100 ml

elŐkezelések

fORfORa • Korpásodás, gombásodás
Izlandi zuzmó kivonatot tartalmaznak, amelyek 
képesek fokozatosan enyhíteni a korpásodás és/vagy 
gombásodás tüneteit és azok kiváltó okait.
Kiszerelés: 
Hajfürdők: 250 ml, 750 ml, 
Hajpakolások: 150 ml, 250 ml, 500 ml
Tonikampullák: 12 fiola, 100 ml, 
Szárazkorpa, zsíros-korpa olajesszenciák: 30 ml.

cOccO, pROteica MineRaliZZante 
• Száraz haj és fejbőr

A vízhiányos haj gyakran fésülhetetlenséggel és porózí-
tással társul, ami nem megfelelő módon és menynyiség-
ben használt kémiai szerekre utal. Következménye, 
hogy a haj elveszti a számára nélkülözhetetlen amino-
savakat és ásványi anyagokat, amit selyemproteinnel, 
kókuszolajjal, mandulaolaj és barna moszat 
kivonatokkal pótolunk.
Kiszerelés: Hajfürdők: 250 ml, 750 ml
Hajpakolások: 150 ml, 250 ml, 500 ml
Tonikampullák: 12 fiola, 100 ml
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sport tiMe 
• Bőrkímélő túsfürdő

dúsító hajFürdŐ
• Bagno volumizzante

tusfürdő és hajfürdő, mindennapos használatra. 
Ajánljuk sportolóknak, úszóknak és mindazoknak, 
akik védeni szeretnék testüket a káros környezeti 
hatásoktól (pl. klóros víz), vagy akik naponta többször 
is lemossák testüket. A természetes anyagok kivona-
tának (zab, zsálya, aloe) és az F-, E-, A-vitaminoknak 
köszönhetően gyakori használat-ra is alkalmas, 
a fejbőrön és a testen egyaránt. Erre bőrbarát 5-ös pH-értéke 
is alkalmassá teszi. puhító, selymesítő, hidratáló, a bőrt, a hajat 
rugalmassá varázsolja.

Folyékony keratin tartalmának köszönhetően 
a vékony szálú hajnak tartást, csillogást és tömeget ad! 
pH érték 5,8.

MUltiserUM 
• Hajsejtújáépítő rügykoncentrátum
Antioxidáns (öregedés gátló), méregtelenítő rügykivonatokkal 
dúsított. A hajhullás, gyenge, életképtelen haj problémájára az 
ORising egy új anyaggal nyújt segítséget, a rügykivonatokkal dú-
sított szérumot, mely antioxidáns (öregedés gátló), méregtelenítő, 
serkentő, tápláló és kiegyensúlyozó hatású a hajszálak fiziológiai 
életciklusára. A rügykivonatok (bükk, gránátalma, fekete-ribizli, 
nyírfa) kifejezetten serkentőleg hatnak a növekedésre, mivel 
a növények hajtásai koncentráltabban tartalmazzák az éltető 
hatóanyagokat, mint a már kifejlett növény. 

stYling  •  Lo styling
Az utoilsó simítás a hajon, amitől az fényes, rugalmas, nagy  volumenü és igazán szép lesz. 
A dúsító és protektív lakk, speciális alapanyagának (fenyőgyanta) köszönhetően könnyen 
használható, remek fixáló hatást biztosít, ugyanakkor könnyedén el is távolítható a hajból. 
A hajszálak sérülésére készült termékek a hajvégzselé és a hajvégolaj, közös speciális 
hatóanyaguk a búzacsíra olajesszencia, amelyek természetes aktív részecskékként vannak 
jelen. Kiválóan védik és állítják helyre a roncsolódott és töredezett hajvégeket.

sea coMpleX+ 
• Tengeri algás hajsejt regeneráló

Amennyiben a kutikula pikkelyei optimálisan záródnak, akkor 
a haj természetes csillogású, fényű. A napfény,  a környezeti 
szennyeződések, a szél, a kemikáliák (akár a hajfesték, a szőkí-
tés, a dauer is) megváltoztatják a védő kutikulát, így a haj 
kiszárad, és a nyitott pikkelyeken keresztül értékes aminosa-
vakat veszítünk. A haj törékenyé és mattá válik, könnyen hasad 
és elveszti természetes rugalmasságát, ezért szükséges az értékes 
aminosavak pótlása.

aha cOMpleX 
• Gyümölcssavas hajsejtfiatalító

A gyümölcssavak és az 
E-vitamin együttes hatása 
rugalmassá, feszessé teszi a 
petyhüdt, gyenge fejbőrt, 
bőrfiatalító hatású, mert 
antioxidáns hatásának 
köszönhetően lebontja 
a fejbőr öregedéséért felelős 
szabad gyököket.
Kiszerelés: AHA tonikampulla 
8 fiola/10 ml. és 100 ml.
AHA Hajfürdő 250 ml.

Kiszerelés: 
Alga Complex tengeri 
algahajfürdő 250 ml
Alga Complex 2 
hajrosterősítő 
algapakolás 125 ml
Alga Complex 3 
szuperhidratáló 
algapakolás 125 ml

Kiszerelés: 30 db/doboz

Kiszerelés: 300 ml

Kiszerelés: Hajlakk extra erős 350 ml, Hajlakk dúsító 350 ml, 
Hajhabok (extra erős, proteines, mineralizáló) 200 ml, Hajvégolaj 50 ml.

Kiszerelés: 250 ml

Kiszerelés: 
6 tubus/15 ml 

Bármilyen sejtállományba felszívódva, 
segíti az ugyanolyan sejtek reprodukálását. 
Enzimeket, lipideket, proteineket, ásványo-
kat, vitaminokat tartalmaz, nélkülözhetetlen 
        a fejbőr- és hajbetegségek kezelésében.   
                   Elősegíti az új haj növekedését, 
                        megold bármilyen       
                           fejbőrproblémát.

MineraMMide 
• Hajnövekedést serkentő élesztőgomba


