
TRICHOLOGIA DELLA CUTE



1

A trichológia olyan tudomány, amely akkor tud igazán értékeset alkotni, ha össze-
tett kutatást folytat a biokémia, a bőrgyógyászat, a toxikológia, a gyógyszerkutatás 
és a mikrobiológia területén is. Mindegyik szakterület tudása kell az olyan termék-
hez, mely tökéletesen tiszteletben tartja a fi ziológiát, a bőr egészséges szerkezetét, 
a biokémiai egyensúlyt. A trichológia tehát nem egy független tudományág a többi 
között, hiszen folyamatos támogatásra van szüksége a társtudományoktól, hogy azok 
eredményeinek egyesítésével képes legyen létrehozni a tudományos tapasztalatok és a 
mindennapi igény találkozását.

A modern trichológia nem ismer határokat a kutatások ösztönzésében és az eredmények 
szintetizálásában, hogy kielégíthesse az emberek egyre növekvő igényét termékei és eljárásai 
iránt. A haj- és fejbőrproblémákkal küszködők nyugodtan rábízhatják tehát magukat a tricholó-
gusra és azok tapasztalatára, akik a megfelelő eljárások során kifogástalanul alkalmazni tudják a 
legmodernebb trichológiai termékeket is. 

Több mint 45 éve annak, hogy az O’Rising trichológusai mindig a kornak megfelelő leghaladóbb tudomá-
nyos eredmények segítségével, hosszú kísérletsorozatokban, szigorú ellenőrzés mellett fejlesztik az újabb és 
újabb termékeket. Az elégedett felhasználók ennek a munkának a gyümölcseit élvezik világszerte.

A trichológia
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COMPOSIZIONE ENERGETICA D. 
FEJBŐRTISZTÍTÓ
Kezelést előkészítő higiéniai folyadék. Növényi alapú 
készítmény a bőrfelszín tisztítására, amely minden típu-
sú fejbőrre ajánlott, főképp a seborrhea, hiperhidrózis, 
korpa és simplex kopaszodás esetében. Különleges ke-
ratinoldó, fertőtlenítő, mélyhámtisztító anyag (a tüszőt 
is tisztítja), amely megnyítja a pórusokat. Elősegíti az 
utána alkalmazásra kerülő hatóanyag felszívódását, 
ezért előkezelőként használjuk. 5-10 ml-t tegyünk fel 
a fejbőrre, majd ujjbeggyel körkörösen oszlassuk szét. 
A hatóidő 3-5 perc, ezután öblítés nélkül a kezelés kö-
vetkező fázisát végezzük el (pakolás, ampulla stb.).

Kiszerelés: 150 ml

KAMILLÁS FEJBŐRNYUGTATÓ OLAJ

Aktív elemekben gazdag nyugtató hatású készítmény, 
amely kémiai kezelésekkor (dauer, hajfestés, szőkítés) 
védelmet nyújt a fejbőrnek. Magas kamillatartalmának 
köszönhetően gyulladáscsökkentő, nyugtató, viszke-
téscsökkentő hatású. Kémiai kezelések előtt tegyük fel 
a fejbőrre. Ne öblítsük le! Használat előtt rázzuk fel!

Kiszerelés: 100 ml

Előkezelések
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Hajhullás . La caduta dei capelli 

HAJHULLÁS ELLENI FITOESSZENCIÁLIS HAJFÜRDŐ
Természetes alapanyagainak (boróka, csalán, ginkgo biloba, körömvirág, kakukkfű, le-
vendula, zsálya) köszönhetően nélkülözhetetlen gyógynövényes készítmény a hajhullás 
kezelésében. Finoman tisztít, fi gyelembe veszi a fi ziológiai 5,8 pH értéket. Gyengéden 
masszírozva tegyük fel a nedves hajra, öblítsük le, majd ismételjük meg a műveletet.

Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

ERŐSÍTŐ PAKOLÁS HAJHULLÁS ELLEN, GYENGE HAJRA
Ajánlott minden hajhullás elleni kezeléshez. Gyógynövény tartalmának köszönhetően 
fényt és puhaságot ad a hajnak, erősíti a haj szerkezetét, tartást adva annak. Hatását 
erősíthetjük a hajhullás elleni olajesszencia hozzáadásával. Egyenletesen tegyük fel a pa-
kolást a fejbőrre, masszírozzuk majd fésüljük át a haj hosszára. Ezt követően öblítsük le.

Kiszerelés: 150 ml, 250 ml, 500 ml

OLAJESSZENCIA HAJHULLÁSRA
Speciális tulajdonságokkal rendelkező, magas koncentrátumú gyógynövényes oldat, 
amely a hajhullás, ritkulás, kopaszodás esetén felerősíti a trichológiai kezeléseket. Te-
gyük közvetlenül a fejbőrre, vagy 9-36 cseppet igénynek megfelelően keverjünk bele az 
O’Rising pakolásba, hajfürdőbe.

Kiszerelés: 30 ml

VS/I OLAJESSZENCIA
Paprika és fahéj kivonatainak köszönhetően hatékonyan stimulálják a nyirokkeringést 
és a kapilláris keringést. Intenzív hajhullás kezelésekor segíti a méregtelenítést a fejbő-
rön. Tegyünk fel a fejbőrre 5-9 csepp olajesszenciát, masszírozás nélkül. 10 perc után 
folytathatjuk a kezelés következő fázisát.

Kiszerelés: 30 ml

TONIKAMPULLA HAJHULLÁS KEZELÉSÉRE
A hajhullás elleni kezelésre szolgáló gyógynövényes készítmény természetes aktív ha-
tóanyagokban gazdag. Folyamatos használata teljes tápláló hatást fejt ki. A hajfürdő 
használata után tegyük fel a terméket a fejbőrre, majd néhány percig fi noman masszí-
rozzuk. Ne öblítsük le.

Kiszerelés: 12 fi olás doboz (1 fi ola/10 ml), 100 ml

A fi ziológiai okokon kívül mások is, mint pl. a stressz, a nem megfelelő diéta, 
a gyógyszerek, a leterheltség is negatív hatással lehetnek a haj egészségi ál-
lapotára. Megfelelő kezeléssel a hajszemölcsöt (papillát) serkentve megerő-
sítjük a hajhagymákat, és ez a haj egészségének visszállítását eredményezi.

folytathatjuk a kezelés következő fázisát.atju

Kiszerelés: 30 ml30 m
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Mikrokamerás hajdiagnosztika. Fejbőr és hajvizsgálat

A HAJ- ÉS FEJBŐRBETEGSÉGEK KEZELÉSE GYÓGYNÖVÉNY ALAPANYAGÚ O’RISING TERMÉKEKKEL
Hajhullás, hajritkulás, alopéciák, zsírosodás, seborrheás fejbőr, korpásodás esetén, a száraz, festett, sérült haj regenerálására az 
O’Rising termékcsalád személyre szabott kezeléssorozatot kínál, amely megszünteti a fejbőrön tapasztalt működési zavarokat, hely-
reállítja a biokémiai egyensúlyt. Ön a diagnózis felállítása után választhat a szalon- vagy az otthoni kezelés között, mert a személyes 
analízislap segítségével otthon is képes gyógyítani, ápolni fejbőrét, haját az O’Rising termékeivel. A pontos diagnózishoz nélkülözhe-
tetlen a megfelelő műszerekkel láthatóvá tett tünetek tanulmányozása.

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

KEL
ra az 
hely-
élyes 
özhe-
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StaminO’Rising 
complex

STAMINO’RISING TONIK
Alapos laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy aktív növényi sejt hatóanyagot tartalmaz, 
mely megerősíti a fejbőr vitalitását. Késleltetik a hajtüszők természetes öregedési folya-
matát, sejtszinten visszafi atalító hatást érnek el. A teljes kezeléshez, az O’Rising őssejt 
complex (tonikampulla) előtt az ugyancsak növényi őssejt hatóanyagú StaminO’Rising 
hajfürdő használatát ajánljuk.
Kiszerelés: 12 fi ola/10 ml

STAMINO’RISING HAJFÜRDŐ
A StaminO’Rising kezelést teljessé teszi. Szennyeződéslebontó hatású, kímélő tisztítást 
végez. Tápláló hatású, emellett erősíti a hajat szójaprotein tartalmának köszönhetően.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

Kinek ajánlott az StaminO’Rising őssejt kezelés?

Akinek elvékonyodott és/vagy ritkul a haja. Aki szeretné megőrizni a fejbőre és haja 
fi atalságát, és szeretné lassítani a sejtjei természetes öregedési folyamatát. Aki túlzott 
stressznek van kitéve, miáltal nő a korai őregedés kockázata.

A növényi őssejtek hasonló hatásfokot érnek el az emberi sejteknél is, mivel alapvető 
fontosságú tápanyagokkal látják el azt, így tartva őket egészségesen. A StaminO’Rising 
complexben található aktív növényi őssejtek laboratóriumi folyamatok sorozatával ke-
rülnek kinyerésre a Malus Domestica-ból (házi alma őse), amely már a Kr. u. 700-as 
évektől nő Svájcban. A gyümölcse nem éppen ízletes, de sejtjei hosszú életűek, valamint 
jellegénél fogva olyan tulajdonságokkal bír, amelyek hosszú ideig biztosítják a gyümölcs 
frisseségét, köszönhetően magas sav és tanin tartalmának. Napjainkban a sejtkinyerési 
technológia lehetőséget ad az olyan ritka növények értékes sejtjeinek a szaporításában, 
mint a Malus Domestica.

A hajtüszők fi atalítására irányuló legfrissebb tudomá-
nyos kutatások eredménye, melynek hatóanyag bázisa a 
növényi őssejtekre épül.

A StaminO’Rising hajkezelés fő hatóanyagai:

Svájci alma - aktív őssejtek . Coffein . Gingko biloba  

Glicoprotein . Helianthus annuus aprotei . Szójaleticin  

Mezei menta . Metil nicotinate . Moringa Pterygosterma  

Orvosi zsálya . Zöldtea - Camelia Sinensis . E-vitamin

Használati utasítás:

A StaminO’Rising növényi őssejt hajfürdőt hetente 2X nedves hajra gyengéden masz-
szírozzuk a fejbőrbe (1:1 hígításban vízzel), majd öt perc hatóidő után öblítsük le. A 
StaminO’Rising növényi őssejt ampullát, körkörös ujjbegy mozdulatokkal, egyenletesen 
oszlassuk el a törölközőszáraz fejbőrön. Ne öblítsük le.

- aktív őssejtek- . Coffein . Gingko biloba
n . Helianthus annuus aprotei . Szójaleticin 
a . Metil nicotinate . Moringa Pterygosterma

ya . Zöldtea - Camelia Sinensis . E-vitamin
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5-ALFO’Rising Az 5 ALFO’Rising Bioesszencia és Hajfürdő az ökörfarkkóró félékre épülő kezelőanya-
gok, aktív hatóanyagát a Syringa Vulgaris (Orgona) növényi sejtkultúrájából vonják 
ki. Növénye egész Európában elterjedt, általában kerti dísznövényként használják. 
Gátolja az 5-Alfa Reduktáz enzim működését. Antioxidáns hatású és csökkenti a Pity-
rosporum ovalis aktivitását.

5-ALFO’RISING HAJFÜRDŐ
Olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek védik a fejbőr hidrolipid rétegét, és a haj 
struktúráját. Növényi hatóanyagokban gazdag hajfürdő, mint pl. a köles, amely tápláló 
(nutritív) hatású, ezért vékony és törékeny hajra ajánlott. A bambuszkivonat (Bambusa 
Vulgaris) tartalomnak köszönhetően anti-irritáns, regeneráló és nyugtató hatású az irri-
tált fejbőrökön is. Tartalmaz vadgesztenye (Aesculus Hippocastanum) extraktot, amely 
serkenti a vérkeringést és Orgona (Syringa Vulgaris) extraktot is, amely az 5-Alfa Re-
duktáz enzim működését gátolja. A hajfűrdő használatát az 5-AlfO’Rising Bioesszenci-
ával kombinálva ajánljuk. Vékonyszálú, gyenge, töredező haj és seborrheás dermatitisz, 
zsíros hajhullás esetén ajánlott. Használati utasítás: oszlassuk szét és masszírozzuk 
gyengéden a nedves hajon, majd öblítsük ki. 

Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

5-ALFO’RISING BIOESSZENCIA
Kiegészítője az O’Rising hajhullási tonik kezelésnek, Syringa Vulgaris (Orgona) extraktot 
tartalmaz, amely a B6 vitaminnal szinergiában értékes segítséget nyújt az 5-Alfa Reduk-
táz enzim működésének csökkentéséhez, gátolásához. Használati utasítás: kétszer egy 
héten, egyenletesen oszlassuk szét a fejbőrön, fi noman masszírozzuk, és ne öblítsük le! 
Használat előtt rázzuk fel!

Kiszerelés: 12 fi ola/10 ml

Mi az az 5-Alfa Reduktáz?

Egy olyan enzim, amely a tesztoszteront dihidrotesztoszteronná konvertálja. Ez a hor-
mon felelős az Alopecia Androgenetika kialakulásáért: amikor fejbőrön szinte folyama-
tos az erős zsírtúltermelés, a hajszálak pedig egyre rövidebbek és vékonyabbak, míg-
nem elsorvadnak. Férfi aknál a betegség úgy jelentkezik, hogy a homlok-halánték vonal 
és a fejbúb folyamatosan ritkul. Nőknél az Alopecia Androgenetika elsősorban a fejtető 
homlok felőli részét súlytja. Kezdete gyakran egybeesik a hormonális változásokkal, 
mint a fogamzásgátló nem megfelelő alkalmazása, szülés utáni állapot vagy a klimax 
utáni periódus.

Mi az a Malassezia Furfur?

Egy gomba, amelyet Pytirosporum Ovalis néven is ismerünk, a szá-
raz korpa kialakulásáért felelős, helytelen zsírtermelés következté-
ben tömegesen elszaporodhat (melyet pH eltolódás eredményez). 

Elszaporodva ez a gomba zsírsavakat szabadít fel, amelyek a seborrheás dermatitisz gyul-
ladásos tüneteit produkálják. Hosszútávon az érintett területeken hajhullás érzékelhető. Az 
5-AlfO’Rising kezelés hatóanyagainak köszönhetően, segít kontroll alatt tartani a zsírtúlter-
melést, amiért az 5-Alfa Reduktáz enzimek működése a felelős.

zásgátló nem megfelelő alkalmazása, szülés utáni állapot vagy a klimax ása, szülés utáni állapot vagzá s
.s.

sezia Furfur?rfur?

melyet Pytirosporum Ovalis néven is ismerünk, a szá-ytirosporum Ovalis néven is ismerünk, a sza sz
akulásáért felelős, helytelen zsírtermelés következté-ért felelős, he telen zsírtermelés zté-
n elszaporodhat (melyet pH eltolódás eredményez).porodhat (mel t pH eltolódás ered
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HG System . Kinafa kéreg kivonattal

A H.G. System 3 termékből áll:

H.G. SYSTEM TERMÉSZETES AKTÍV SZÉRUM
H.G. SYSTEM BIOESSZENCIÁLIS HAJFÜRDŐ KINAFA 
KÉREG KIVONATTAL
H.G. SYSTEM BIOKOMPLEX TONIK

Kiszerelés: szérum 125 ml, hajfürdő 100 ml, 250 ml, bioesszencia 12 fi ola/10 ml

Tulajdonságok:

Az aktív összetevők, a kinafa kéreg (Chincona Offi cinalis kérge), a martilapu (Tussilago 
Farfara) és a cickafark (Achillea Millefoglium) hatását a vörös szőlő (Vitis Vinifera) ki-
vonat szinergiája erősíti fel, mely következtében a H.G. System számos további értékes 
biológiai tulájdonsággal rendelkezik. Stimulálja a keratinocyták működését, ezáltal a ke-
ratin termelődését, amely a haj növekedésének nélkülözhetetlen eleme.
Serkenti a fi broblasztok fehérje anyagcseréjét, elősegítve ezáltal a trichogenetikus kép-
ződési folyamatot. Csökkenti a dermális papilla sejtek időelőtti elhalását okozó stressz 
káros hatását és biztosítja a haj táplálékkal való megfelelő ellátottságát, így megvédi 
a haj energiatermelő anyagcsere folyamatait. A zsályakivonat bőrtisztító hatással, a 
rozmaring és a csalán hajhagyma stimuláló hatással rendelkeznek, melyek segítenek 
megtartani a haj élettani ciklusát. Továbbá található még a készítményben hidratáló 
és tápláló hatású rizs fehérje, természetes egyensúlyt kialakító lizin (aminosav) és a 
hajnövekedés számára elengedhetetlen fontosságú glukózamin-oglikán. A H.G. System 
természetes aktív összetevőket tartalmaz, amelyek intenzív tápláló, hidratáló, stímuláló, 
tonizáló és antioxidáns hatással rendelkeznek. A H.G. System termékcsalád mindenki 
számára ideális, aki kevés, lassan növekedő, elvékonyodott szálú hajjal rendelkezik. 
A H.G. System innovatív módszer a haj egyszerű és természetes módon történő ápolá-
sára és a haj növekedésének serkentésére.

Innovatív módszer a hajnövekedés genetikai gyorsítására. A H.G. System 
egy olyan növényi kivonatokat tartalmazó termékcsoport, mely igazoltan 
biológiai termesztésből származik, parabéneket és állati eredetű alkotó-
részeket nem tartalmaz. Minden terméke bőrgyógyászatilag ellenőrzött.

1

2

3
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Zsíros haj és fejbőr . La cute e i capelli grassi

FITOESSZENCIÁLIS HAJFÜRDŐ
Gyógynövényes készítmény zsíros fejbőrre és hajra. Kakukkfű és citromfű-tartalmának 
köszönhetően normalizálja a faggyújelenlétét a fejbőrön. Hatóidő: 5 perc. Finoman 
masszírozva tegyük fel a nedves hajra, öblítsük ki, majd ismételjük meg a műveletet.

Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

PAKOLÁS CITROMFŰ OLAJESSZENCIÁVAL
Különösen hiperhidrózis esetén, toxikus, zsíros fejbőrre ajánlott. Megvédi a fejbőr savas 
(pH 5,8) hidrolipid rétegét. Tegyünk fel a fejbőrre 10-20 ml-t, masszírozzuk, hagyjuk pár 
percig, majd öblítsük ki.

Kiszerelés: 150 ml, 250 ml, 500 ml

TONIKAMPULLA ZSÍROS HAJRA ÉS FEJBŐRRE
Hatóanyagainak köszönhetően (kakukkfű, levendula, zsálya, csalán, menta) szabályoz-
za a zsírtermelődést. Ajánlott zsíros fejbőrnél használt kezelésekkor, valamint hiperhid-
rózis (izzadékonyság) esetén. A speciális hajfürdő használata után tegyük fel a fejbőrre, 
néhány percig masszírozva. Ne öblítsük le.

Kiszerelés: 12 fi olás doboz (1 fi ola/10 ml), 100 ml

A túlzott mennyiségű zsír sok negatív hatást von maga után: hajgyengülést, 
haj - és fejbőrvékonyodást, mikróbák és gombák megtelepedését, a fi ziológiai 
pH érték elmozdulását. Az ORising gyógynövényes termékek szabályozzák, ill. 
normalizálják a faggyúmirigyek és izzadságmirigyek működését.

ZSÍROSODÁS ELLENI OLAJESSZENCIA
Magas gyógynövénykoncentrátumú termék: kakukkfű, menta, levendula, zsálya, citrom-
fű, izsóp, hárs tartalommal. Speciális tulajdonságokkal rendelkező termék zsírosodásra 
és hiperhidrózis fejbőrproblémákra. Tegyük közvetlenül a fejbőrre vagy 9-36 cseppet 
igénynek megfelelően keverjünk bele az O’Rising pakolásba, hajfürdőbe.

Kiszerelés: 30 ml
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O’Rising Tisztító kezelés. Az erős hajért és egészséges fejbőrért

A levegőben található káros szennyező anyagok, és a fi noman szálló por együttesen ne-
gatív hatással vannak a hajunk felépítésére. A haj mattá válik, elnehezedik, összetapad, 
könnyebben koszosodik. A negatív környezeti hatásokra a fejbőrünk viszont irritációval 
reagál, sőt akár dermatitisszel is, amely sajnos elhozhatja mindenki rémálmát a hajhul-
lást is. Az atmoszféra károsító hatásai ellen hasznos a megfelelő fejbőrtisztítás, így 
akár megelőzhetjük a komolyabb problémákat. 
A fehér iszap vagy kaolin használata már az ókorban ismert volt. Tisztító, gyulladás 
csökkentő, hegképző, természetes baktériumfl óra, bőrösszehúzó, kiemelkedő ásványi 
anyag és nyomelem tartalom jellemzi. A fehér iszap a fő aktív hatóanyag a tisztító, bőr-
semlegesítő samponban és pakolásban, amelyek együttesen ideális bőrtisztítók, és zsírel-
távolítók az érzékeny fejbőrökön is. Az olajok, a gyógynövény extraktok, és a fehér iszap 
szinergiája ebben a két termékben tökéletes tisztítást végez, miközben értékes és nélkü-
lözhetetlen nyomelemeket jutat a fejbőrbe, hogy a hajunk erős és egészséges is legyen. 

O’RISING TISZTÍTÓ AMPULLA
A tisztító ampulla gátolja a szmog károsító hatásait a hajon, és tökéletes kiegészítője a 
Fehér iszapos tisztító, zsírtalanító szériának. Az iszapos pakolást és sampont kiegészít-
ve a tisztító ampulla használatával intenzívebbé, és tartósabbá tehetjük védő hatását 
a káros szmog ellen, amely gyulladásokat, és a hidrolipid réteg megbomlását eredmé-
nyezhetné. Sokszor magát a hajhullást is a megváltozott microfl ora okozhatja.

ORIFING TISZTÍTÓ ÉS FAGGYÚSZABÁLYOZÓ SAMPON
Fehér tengeri iszappal  és biológiai fi toextraktokkal. Moringa (Lóretekmagolaj) hozzá-
adott hatásának köszönhetően megvédi a hajszálakat a környezet káros hatásaitól.
Használati utasítás: a nedves hajon oszlassuk szét egyenletesen,fi noman masszírozva, 
majd öblítsük le.Használat előtt rázzuk össze. Esetleges szín és illatváltozások előfor-
dulhatnak természetes növényi eredetű hatóanyag tartalma miatt.

ORISING TISZTÍTÓ PAKOLÁS
Fehér tengeri iszapos bőrtisztító pakolás. Andiroba olaja (Carapa guianensis), Nyírfa, 
Mezei zsurló és Aloé kivonatai mind biológiai eredetűek. Zsíros fejbőrre és arcbőrre is 
ajánlott. 
Használati utasítás: Fejbőrre/arcbőrre vigyük fel,kerülve a szem környékét. 10 perc ha-
tóidő után mossuk le (arcbőrről nedves szivaccsal töröljük le). 
Kerüljük a szemkörnyékkel és nyálkahártyákkal való kontaktust,amennyiben megtörté-
nik azonnal vízzel öblítsük. Esetleges szín és illatváltozások előfordulhatnak természe-
tes növényi eredetű hatóanyag tartalma miatt
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Az O’Rising követve alapfi lózofi áját, amely a megelőzésre fekteti a hangsúlyt, a  három 
darabból álló termékcsaládját ajánlja a kezelésekhez, amely a Bio Argánolaj és Nap-
ra-forgó (Helianthus Annus) kivonat szinergikus hatását egyesíti. Az argánolajat Marok-
kóban honos argán diófa (Argania spinosa) terméséből sajtolják.

Tulajdonságok:

Az Argánolaj puhító, hidratáló és rugalmasító hatására a hajat fi nommá, csillogóvá, pu-
hává teszi, továbbá gátolja a csomósodást, kócosodást. A napraforgó kivonata is ilyen 

értékes, mivel gazdag lionein savban, így 
nélkülözhetetlen az egészséges és szép 
haj számára. Az argándió és napraforgó-
mag kivonat szinergiája hajrost rugalmasí-
tó, kutikula simító hatást eredményez, ami-
től a haj sokkal puhább és csillogóbb lesz.

ARGO’RISING . Bio Argánolaj 

é
n
h
m
tó
tő

A szél, a nap, a szmog, a füst, a vegyianyagok mind olyan behatások, 
amelyek károsítják a hajrostokat, aminek következtében a haj elveszti 
rugalmasságát, mattá és töredezetté válik. Fontos megelőzni, de leg-
alább korrigálni ezeket a negatív elváltozásokat.

10

, g j

Az ARGO’RISING termékcsalád felépítése: 

BIO-ARGÁNOLAJ-ESSZENCIA 
Napraforgó kivonattal, elsősorban a revitalizáló, hidratáló kezelésekre ajánlott. Néhány 
csepp elég.

Kiszerelés: 30 ml

ARGO’RISING HIDRATÁLÓ HAJFÜRDŐ 

A hajrostokat védi. Bio-Argánolajjal bármilyen hajtípusra ajánlott, de elsősorban a szá-
raz és roncsolt hajakra: nagyon fi noman tisztít, javítja a rugalmasságot és könnyűvé, de 
egyben erőssé teszi a hajszálakat.

Kiszerelés: 250 ml

ARGO’RISING HIDRATÁLÓ BIOESSZENCIA-SZÉRUM 

A hajrostokra hatva a Bio-Argánolajjal szinergiában és a napraforgó kivonattal hidratáló 
és regeneráló hatást fejt ki. Lesimítja a kutikulát, így fényessé válik a haj anélkül, hogy 
elnehezülne. A benne lévő soláris szűrők erősítik a protektív hatását.

Kiszerelés: 12 fi ola/10 ml

ARGO’RISING PERFECT HAIR FLUID
Igénybevett, fénytelen, erőtlen hajakra való fantasztikus hatású hajpakolás. Természetes 
aktív hatóanyagai a Lici extrakt (Litchi Chinensis), zsurló biológiai extrakt (Equisetum 
arvense) és biológiai nyírextrakt (Betulla alba), amelyek együttesen aktiválódnak sziner-
giában a biológiai argánolajjal és napraforgó csíraolajjal (Heliantis annus). Alkalmazása 
a hajat csillogová, könnyeddé és mégis jobb tartásúvá teszi már az első alkalom után. 
Használati utasítás: A hajmosás után áttörölt haj hosszán oszlassunk szét egyenlete-
sen egy kevés krémet, 3-4 percig hagyjuk hatni, majd öblítsük le langyos vízzel.

Kiszerelés: 125 ml
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FITOESSZENCIÁLIS KORPÁSODÁS ELLENI HAJFÜRDŐ 
IZLANDI ZUZMÓ KIVONATTAL

Korpásodás elleni gyógynövényes készítmény, amely megőrzi a fi ziológiai pH értéket 
(pH 5,8). Alkalmazható intenzív zsíros korpa, száraz korpa és gombásodás elleni keze-
lésekben. Finoman masszírozva tegyük fel a nedves hajra, majd öblítsük le, egy-két perc 
elteltével ismételjük meg a műveletet. Végül jól öblítsük ki.

Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

KORPÁSODÁSGÁTLÓ PAKOLÁS NYÍRFA KIVONATTAL

Gyógynövényes készítmény, amely tisztító és fertőtlenítő hatást fejt ki. Különböző típu-
sú gombákra és korpásodás megelőzésére, kezelésére szolgáló pakolás. A korpásodás 
elleni fi toesszenciális samponnal történő hajmosás előtt vagy után is lehet alkalmazni. 
Kb. 10-20 ml-t tegyünk fel a fejbőrre a pakolásból, masszírozzuk be, majd néhány perc 
elteltével alaposan öblítsük le.

Kiszerelés: 150 ml, 250 ml, 500 ml

KORPÁSODÁS ELLENI TONIKAMPULLA IZLANDI ZUZMÓ KIVONATTAL

Angyalhaj és izlandi zuzmó kivonatokban gazdag termék, amely megszünteti a korpáso-
dási problémákat, megőrizve a fi ziológiai pH értéket (pH 5,8). A nedves fejbőrön egyenle-
tesen oszlassuk szét az ampulla tartalmát, majd fi noman masszírozzuk. Ne öblítsük le.

Kiszerelés: 8 fi ola, 12 fi ola (1 fi ola/5 ml), 100 ml

Korpásodás . La cute con forfora

1

A korpa a fejbőrön kialakuló lemezkék formájában jelentkezik, ezek nagy mennyiségű elhalt hámsejtből 
állnak, melyeket kollózus (tapadó) zsír fog egybe. Az O’Rising korpásodás elleni hajgyógyászati termékei 
rendelkeznek azokkal a hatóanyagokkal, melyek képesek fokozatosan enyhíti a korpa tüneteit és kiváltó 
okait (Pityrosporum Ovalis, Corine Bacterium Acnes, Microsporon, Trichophyton). A hosszú ideje tartó és 
makacsabb tünetek esetén ajánlatos az intenzív kúra után fenntartó kezelést is alkalmazni.

SZÁRAZ KORPA OLAJESSZENCIA
Magas koncentrátumú keverék: citromfű, menta, édes mandulaolaj, rozmaring, leven-
dula, avokádó kivonattal. Speciális tulajdonságokkal rendelkező gyógynövényes párlat, 
amely hatékonnyá teszi, felerősíti a keveréket a szárazkorpa, gomba, pikkelysömör elle-
ni kezeléseknél. Tegyük közvetlenül a fejbőrre, vagy 9-36 cseppet igénynek megfelelően 
keverjünk bele az O’Rising pakolásba, hajfürdőbe.

Kiszerelés: 30 ml

ZSÍROS KORPA OLAJESSZENCIA

Magas koncentrátumú termék: menta, levendula, boróka, angyalhaj, kakukkfű, rozma-
ring kivonattal. Speciális gyógynövényes párlat, amely seborrheas dermatitis és zsíros 
korpa esetén hatékonyabbá teszi a kezeléseket. Tegyük közvetlenül a fejbőrre vagy 9-36 
cseppet igénynek megfelelően keverjünk bele az 
O’Rising pakolásba, hajfürdőbe.

Kiszerelés: 30 ml

bőrön egyenle-bőrön egyenle-
Ne öblítsük le.Ne öblítsük le.



12

KÓKUSZOLAJOS HAJFÜRDŐ
A vegykezelés vagy a környezet káros hatásai miatt kiszáradt hajat, puhává és rugal-
massá teszi. Finoman masszírozva tegyük fel a nedves hajra, öblítsük ki, majd ismétel-
jük meg a műveletet 2-3 perc elteltével. 

Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

KÓKUSZOS HAJPAKOLÁS
Kókuszolaj és édesmandula tartalmának köszönhetően csillogóvá és rugalmassá teszi 
a vizhiányos vagy kémiai beavatkozás miatt roncsolódott hajat. Úgy hidratálja, puhítja 
a hajat, hogy azt nem zsírosítja, nehezíti el. A speciális hajsampon használata után a 
nedves hajra egyenletesen vigyük fel a pakolást, majd fésüljük be a haj hosszába és a 
hajvégekbe. Néhány perc elteltével langyos vízzel öblítsük ki.

Kiszerelés: 150 ml, 250 ml, 500 ml

PROTEINES ERŐSÍTŐ AMPULLA
Aminosavakban gazdag, selyemprotein tartalmú készítmény, amely regeneráló hatást 
fejt ki a hajszálak szerkezetében, tartást, rugalmasságot és csillogást eredményezve. 
A speciális hajfürdő használata után egy fi ola tartalmát egyenletesen oszlassuk szét a 
hajon, majd folytassuk a frizurakészítést. Ne öblítsük le.

Kiszerelés: 6-12 fi olás doboz (1 fi ola/10 ml), 100 ml

MINERALIZÁLÓ ALGAOLAJ AMPULLA
Magas ásványi anyag kivonata (barna moszat) hidratálja és rugalmasítja a hajat és a 
fejbőrt. Kifejezetten ajánlott száraz, vegykezelt, durva vagy kocolódó hajakra, valamint 
húzódó, viszkető fejbőrök esetén. Összekeverhetjük minerál habbal, a haj hosszán 10 
perces pakolásként alkalmazhatjuk. Öblítsük ki!

Kiszerelés: 12 fi olás doboz (1 fi ola/10 ml), 100 ml

Száraz, töredezett haj . Capelli secci e trattati

A száraz, töredező, „szöszösödő” haj szembetűnően zavaró látvány, a bajt sok-
szor a környezeti szennyeződés okozza. A vízhiányos haj gyakran fésülhetet-
lenséggel és porózítással társul, ami nem megfelelő módon és menynyiségben 
használt kémiai szerekre utal. Következménye, hogy a haj elveszti a számára 
nélkülözhetetlen aminosavakat és ásványi anyagokat.
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Az O’Rising egy teljes hajregeneráló módszert hozott létre,amely az Alga Complex 3 
termékeire épül, ezek a következők:

POLYVITAMINOS, TENGERI ALGÁS HAJFÜRDŐ 
- vékony szálú, száraz hajra.

HAJROSTERŐSÍTŐ TENGERI ALGÁS PAKOLÁS 
- gyenge, vékony szálú, roncsolt hajra.

SZUPERHIDRATÁLÓ, TENGERI ALGAPAKOLÁS 
- töredezett, száraz, kémiailag kezelt hajra.

Kiszerelés: hajfürdő 100 ml, 250 ml, pakolások 125 ml

Az Alga Complex 3 három fázisban hat:

Kímélő hajmosás vitaminokkal és 
tengeri algákkal.

Hajrosterősítés, ezt az elvesztett 
aminosavak és keratin pótlásával 
éri el.

Selymességet, rugalmasságot, 
csillogást ad a hajnak a felszínen 
(a kutikulán) kifejtett hatásának 
köszönhetően 

Alga Complex 3
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 szőkítés, a dauer is) megváltoztatják a védő kutikulát, így a 
haj kiszárad, és a nyitott pikkelyeken keresztül értékes aminosavakat veszítünk. 
A haj törékenyé és mattá válik, könnyen hasad és elveszti természetes rugalmas-
ságát, ezért szükséges az értékes aminosavak pótlása.

CalmO’Rising
CALMO’RISING FITOESSZENCIÁLIS HAJMOSÓ ÉS FEJBŐRVÉDŐ 
TONIKAMPULLA Ázsiai Gázló vegetális őssejtekkel az érzékeny, irritált, vegykezelt 
fejbőrök kezelésére.

CALMO’RISING ÁZSIAI GÁZLÓ VEGETÁLIS ŐSSEJTEKKEL
A káros környezeti hatások (szmog, elektroszmog, túlzott napsugárzás, stb.) révén a fej-
bőr saját mikrofl órájának egyensúlya megborul, ezáltal ellenállási képessége legyengül. 
Ez táptalaj a különböző kórokozóknak, amelyek irritációt, gyulladást, viszketést, bőrel-
változásokat okozhatnak. Tisztálkodási szereinkben és vegykezelésekben (hajfestés, 
dauerolás) gyakran található a kiváltó ok, ha nem használunk megfelelő védőanyagokat 
a fejbőrön az alkalmazásuk előtt.

A túlzott faggyútermelés és a hormonális változások úgyan-
úgy károsan hatnak a hirdolipid rétegre, ezáltal fejbőrbeteg-
ségeket okozva. Az O’Rising két újgenerációs terméke 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.

1

1

2

3
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AHA GYÜMÖLCSSAVAS HAJFÜRDŐ
Bőröregedéstgátló, méregtelenítő, tápláló hatású gyógynövényes készítmény. Ajánlott 
minden típusú, idősebb vagy toxikus fejbőrre, különösen a nagyon érzékenyre. Tegyük 
fel a nedves hajra, fi noman masszírozzuk, majd öblítsük le. Ismételjük meg a műveletet.

Kiszerelés: 250 ml

AHA GYÜMÖLCSSAVAS KOMPLEX AMPULLA
Ez az ampulla egy olyan gyümölcssavas készítmény, amely 
késlelteti a hajszál előregedését (anti-age), méregtelenítéssel 
biztosítja a fejbőr optimális oxigén- és tápanyag ellátását. Az 
O’Rising AHA Complex hajfürdővel történő hajmosás után osz-
lassuk el egyenletesen a fejbőrön az ampulla tartalmát, néhány 
percig fi noman masszírozva. Ezt a műveletet hetente 2-3-szor 
ismételjük szükség szerint. Ne öblítsük le.

Kiszerelés: 100 ml

AHA gyümölcssavas 
hajkezelés

teljük meg a műveletet.teljük meg a mű

A gyümölcssavak és az E-vitamin együttes hatása rugalmassá, feszessé teszi 
a petyhüdt, gyenge fejbőrt, bőrfi atalító hatású, mert antioxidáns hatásának kö-
szönhetően lebontja a fejbőr öregedéséért felelős szabad gyököket.

HYALURONSAVAS 
hajfeltöltő termékek
O’RISING HYALURONSAVAS HAJFELTÖLTŐ SAMPON
A hyaluronsav beépülésével a  vékonyszálú haj erősebb és nagyobb tömegű lesz, dúsab-
bá  válik. Használati utasítás: vigyük fel a nedves hajra, fi noman masszírozzuk bele, öb-
lítsük le  és ismételjük meg  a műveletet. Kerüljük a szembe való kerülését. Amennyiben 
szembe kerül, úgy folyamatosan öblítsük ki.

Kiszerelés: 250 ml

ORISING HYALURONSAVAS HAJFELTÖLTŐ PAKOLÁS
Gyönyörű fényt kölcsönöz a hajnak, könnyen fésülhetővé, hidratálttá  teszi, anélkül, hogy 
elnehezítené azt. Használati utasítás: vigyük fel a nedves haj hosszára, hagyjuk 2-3 per-
cet rajta, majd öblítsük le. Ezt követően alkalmazzuk az O’Rising  Hyaluronsavas hajfel-
töltő nanosprayt.

Kiszerelés: 125 ml

O’RISING HAIR FILLER HYALURON-
SAVAS HAJERŐSÍTŐ SPRAY
A vékony, gyenge, töredezett, élettelen  hajat 
erőssé, dússá teszi. A párás levegő okozta 
kócos, összetapadó hajat segít rendezetté 
tenni. Használati utasitás: Használat előtt 
alaposan rázzuk fel! A speciális O’Rising sam-
pon után, törölköző száraz hajra 10-15-ször-
spriccelve a tenyerünkbe, majd belemasszí-
rozva a hajba a tövektől indulva alkalmazzuk 
a Hyaluron savas O’Rising Filler System sp-
rayt. Ne öblítsük ki, hanem szárítsuk a hajba.
Kiszerelés: 100 ml

ális oxigén- és tápanyag ellátását. Azpan ellátását. Az
ajfürdővel történő hajmosás után osz-nő hajmosás után osajfüaj
fejbőrön az ampulla tartalmát, néhány mpulla tartalmfejbő y
zva. Ezt a műveletet hetente 2-3-szor zt a műveletet hetente 2-3-szor zva. 

nt. Ne öblítsük le. Ne öblítsük le.N
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Folyékony keratin tartalmának köszönhetően a vékony 
szálú hajnak tartást, csillogást és tömeget ad! (pH 5,8)

Kiszerelés: 250 ml

Dúsító hajfürdő. Bagno volumizzante

Tusfürdő és hajfürdő, mindennapos használatra. Ajánljuk 
sportolóknak, úszóknak és mindazoknak, akik védeni sze-
retnék testüket a káros környezeti hatásoktól (pl. klóros 
víz), vagy akik naponta többször is lemossák testüket. A 
természetes anyagok kivonatának (zab, zsálya, aloe) és az 
F-, E-, A-vitaminoknak köszönhetően gyakori használatra 
is alkalmas, a fejbőrön és a testen egyaránt. Erre bőrbarát 
5-ös pH-értéke is alkalmassá teszi. Puhító, selymesítő, hid-
ratáló, a bőrt, a hajat rugalmassá varázsolja.

Kiszerelés: 300 ml

Sport Time. Speciális tusfürdő
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Bármilyen sejtállományba felszívódva, segíti az ugyanolyan sejtek reprodukálását. Enzi-
meket, lipideket, proteineket, ásványokat, vitaminokat tartalmaz, nélkülözhetetlen a fej-
bőr- és hajbetegségek kezelésében. Elősegíti az új haj növekedését, megold bármilyen 
fejbőrproblémát. 

Adagolása: egy alkalommal 1-3 kapszula pora. Vízben oldódó, ezért keverhető O’Rising 
pakolásba, ampulla tartalmába, vagy vízzel higított hajfürdőbe. Csak külsőleg haszná-
landó!

Kiszerelés: 30 kapszula, 100 mg

Antioxidáns (öregedésgátló), méregtelenítő rügykivonatokkal dúsított. A hajhullás, 
gyenge, életképtelen haj problémájára az O’Rising egy új anyaggal nyújt segítséget, a 
rügykivonatokkal dúsított szérumot, mely antioxidáns (öregedés gátló), méregtelenítő, 
serkentő, tápláló és kiegyensúlyozó hatású a hajszálak fi ziológiai életciklusára. 
A rügykivonatok (bükk, gránátalma, feketeribizli, nyírfa) kifejezetten serkentőleg hatnak 
a növekedésre, mivel a növények hajtásai koncentráltabban tartalmazzák az éltető ha-
tóanyagokat, mint a már kifejlett növény. Hajmosás előtt a száraz fejbőrön oszlassunk 
el 1/2 vagy 1 tubus szérumot, takarjuk be 10-15 percig, majd 
öblítsük ki. Kifejezetten ajánlott kemoterápiás kezelések után.
Kiszerelés: 6 tubus/ 15 ml

Minerammide 
kapszula

Multienergikus 
szérum

A stresszes élet, a környezetszennyezés megborítják a szervezet egyensúlyát és 
elősegítik a szabad gyökök (káros oxidációs anyagok) felszaporodását, melyek 
meggyorsítják a sejtek öregedési folyamatát. A haj és fejbőr gyorsan reagál ezek-
re a változásokra és olyan tüneteket produkál, mint a hajhullás, korpa, zsíros fej-
bőr, gyenge és életképtelen haj.

ajánlott kemoterápiás kezelések utánnlott kemoterápiás kezelések után.ke
mlm
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Styling . Lo styling

FOLYÉKONY HAJVÉGZSELÉ
Különösen könnyű fi xáló tulajdonsággal rendelkező termék (búzacsíra olajesszenciá-
val), nem ragad, nem nehezíti a hajat és nem engedi kiszöszösödni azt. Egyaránt hasz-
nálható nedves és száraz hajra. Tegyünk a tenyerünkbe egy kevés menynyiségű hajzse-
lét, majd oszlassuk el egyenletesen a hajon.

Kiszerelés: 150 ml

HAJVÉGOLAJ
Természetes búzacsíra olajesszencia tartalmú hajápoló, amely eltünteti a hajvégek sza-
kadozását, töredezését. Szilikont nem tartalmaz. 2-3 cseppet tegyünk az ujjunkra, majd 
húzzuk végig a hajvégeken. Száraz hajon használhatjuk. Ne öblítsük le.

Kiszerelés: 50 ml

HAJLAKK DÚSÍTÓ ÉS HAJLAKK EXTRA ERŐS
Pumpás szórófeje tökéletessé teszi az adagolást. Tömeget ad a hajnak, tartósá teszi a 
berakást, rugalmasan fi xál és különösen csillogóvá teszi a hajat. A hajon nem hagy nyo-
mot, könnyen kifésülhető. Természetes fenyőgyanta tartalmának köszönhetően UVA és 
UVB szűrő. Normál és extraerős változatban.

Kiszerelés: 350 ml

EXTRA ERŐS HAJHAB
Összetételének köszönhetően dúsítja, fi xálja a hajat, tartósságot, rugalmasságot és 
fényt kölcsönözve. Javasolt száraz és nedves hajon. Kiválóan göndöríti a hajat, valamint 
felfrissíti a hullámokat. Hajmosás után a hajhossznak megfelelő mennyiséget vigyük 
fel, és fésű segítségével oszlassuk el a hajon, majd szárítsuk meg.

Kiszerelés: 200 ml

PROTEINES HAJHAB
A kis molekulasúlyú selyem protein (aminosav) hatására a haj fényes, selymes és ru-
galmas lesz. Vékony normál és száraz, hosszú hajakra javasoljuk. Hajmosás után a haj-
hossznak megfelelő mennyiséget vigük fel a hajra. Fésű segítségével oszlassuk el a 
hajon, majd szárítsuk meg.

Kiszerelés: 200 ml

MINERALIZÁLÓ PAKOLÓ HAJHAB
Magas ásványianyag tartalmának (barnamoszat olaj), köszönhetően
hidratálja a száraz, vegykezelt hajakat. Könnyen fésülhetővé, csillogóvá és rugalmassá 
teszi a hajtincseket. Hajmosás után a hajhossznak megfelelő mennyiséget vigyük fel a 
hajra, fésüljük össze, majd 2-3 perc elteltével öblítsük le!

Kiszerelés: 200 ml

Az utolsó simítás a hajon, amitől az fényes, rugalmas, nagy volumenű és igazán szép lesz. A dúsító 
és protektív lakk, speciális alapanyagának (fenyőgyanta) köszönhetően könnyen használható, remek 
fi xáló 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 roncsoló-
dott és töredezett hajvégeket.

fel, és fésű

KiszerelésKiszerelés

PROTEINPRO
A kis moleole
galmas les
hossznak mhossz
hajon, majdn majd

KiszerelésK

MINERANER
Magas ásvMagas ásv
hidratálja aálja a
teszi a hajtteszi a
hajra, fésül

Kiszereléséss
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Kifejezetten a babák (0-3 éves korig) és 
kisgyermekek érzékeny fejbőrére fejlesz-
tették ki. Az összetételénél nagy fi gyelmet 
fordítottak a természetes hatóanyagokra 
(kék búzavirág, panthenol), amelyek a tisz-
tító hatást a fejbőr biológiai egyensúlyának 
megtartása mellett érik el. A babák bőré-
nek nagyobb odafi gyelésre van szüksége, 
mert a faggyúmirigyek nem működnek 
megfelelően, ezért kisebb a védettség. Az 
O’Rising Baby Sampon nem irritálja a sze-
met, ráadásul nyugtató hatóanyagokat is 
tartalmaz, mint a kamilla és a búzavirág. 
(pH 5,5) Különös gonddal válogatott illata-
nyaga is antiallergén.

Kiszerelés: 125 ml

Aloé vera, avokádó és tejprotein kivonattal, ki-
mondottan a gyermekhaj (12 éves korig) keze-
lésére kísérletezték ki, mely az O’Rising Baby 
samponnal együtt alkalmazandó. Használa-
takor a haj rugalmassá és könnyen fésülhe-
tővé válik, nem nehezíti el a hajat. A tejprotein 
használatakor beépül a hajrostokba, így azon-
nali hatást eredményez. Ezek a proteinek nél-
külözhetetlenek a kollagén, elasztin és kera-
tin molekulák beépüléséhez. Az avokádó és 
az aloé vera kivonatok védelmet biztosítanak 
a káros napsugarak ellen. Hajmosás után egy 
kisebb mennyiséget oszlassunk szét a hajon, 
pár perc hatóidő után öblítsük ki.

Kiszerelés: 125 ml

Baby 
Sampon

Baby 
hajpakolás
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HAJFÉNY SAMPON
24 Kt-os arannyal és Hyaluronsavval

Egy csodás sampon, amitől a haj ragyogóbb, selyme-
sebb, és dúsabb lesz. 

Használati utasítás: Kis mennyiségben vigyük fel a 
nedves hajra, fi noman masszírozzuk mígnem felhab-
zik, majd langyos vízzel öblitsük le. Jól rázzuk fel hasz-
nálat előtt!

HAJFÉNY PAKOLÁS
24 Kt-os arannyal és Hyaluronsavval

Nagy hatóanyag tartalmú krémpakolás, melytől hajunk 
ragyogó, könnyed, és selymes lesz.

Használati utasítás: Vigyük fel a hajra, majd fésüljük 
bele. 4-5 percig hagyjuk rajta, majd langyos vízzel öblít-
sük ki. Javasoljuk más O’Rising erősítő, tápláló termék-
kel is kiegészíteni a kezelést, a tökéletesebb hajszép-
ség elérésének érdekében.

Hajfény Sampon
és Pakolás. O’Rising Luce
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AZ ARANY TITKA - ARANYKRÉM ÉS ARANYMASZK
25 életévünk után a bőrünk mélyebb rétegeiben biológiai átalakulás indul meg. 40 
éves korunk után ez a változás már szembe tűnő, de a biológiai öregedést sok külső 
és belső tényező befolyásolja nap mint nap. A környezeti szennyeződés, a túlzott 
napozás, helytelen táplálkozás és étrend együttesen felelősek az oxidatív stressz, 
és következményeként a sejtekben kialakult szabad gyökök felszaporodásáért. Az 
O’Rising Skin Care termékcsalád a modern tudomány vívmányait kedvelő hölgyek 
számára nyújt megoldást, hogy természetes módon ápolják arcbőrüket és meg-
előzzék a környezeti ártalmak károsító hatását.

Skin Care. O’Rising Skin Care

Szemkörnyék
kisimító fl uid

15 ml

Lifting bőrélénkítő
korrektor szérum

50 ml

24 karátos
aranyesszencia

50 ml

Bőrfi atalító és
feszesítő arckrém

50 ml

Felszíni és mélyhámtisztító
fi toesszencia

250 ml

Hyaluronsavas
ráncfeltöltő szérum

50 ml

24 karátos ránctalanító
és feszesítő arckrém

50 ml

24 karátos ránctalanító
és feszesítő aranymaszk

50 ml
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50 ml

BőBőrfi afi talt lítóító éés
feszesítő arckrém

50 ml
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