
TRICHOLOGIA DELLA CUTE

MIKROKMERÁS HAJDIAGNOSZTIKA
Modern, innovatív Trichológiai eljárás 
minden hajproblémára
A fejbőr problémáinak pontos meghatározását hajgyógyászaink egy háromszáz-
szoros nagyítású, pontos képet adó mikrokamera segítségével végzik. Ez képes 
egyértelművé tenni a szabad szemmel nem látható tüneteket, amelyek a korai 
diagnózis felállításához nélkülözhetetlenek.



A legújabb kutatások eredménye a növényi 
őssejtekre épülő niacint és kofeint tartalma-
zó, az őszülés folyamatát lelassító hajgyó-
gyászati termékcsalád, amely fő feladata a 
kiürült hajtüszőkben az új haj növekedésének 
beindítása.
StamiORising Bioesszencia 12 fiola/10ml
StamiORising Hajfürdő 95 ml, 100 ml, 250ml

StaminO’Rising 
. Őssejtkezelés

Bambuszrügy, Syringa Ovalis (Lila Orgona) 
őssejtkúltura szinergiájára épülő termékcsa-
lád, mely gátolja az 5-Alfa Reduktáz enzim 
müködését, így meggátolja illetve lassítja a 
férfias tipusú kopaszodás kialakulását.
5-Alfa Bioesszencia 12 fiola/10 ml
5-Alfa Hajfürdő 95 ml, 100 ml, 250 ml

5-Alfa Reduktaz
. Kopaszodásgátló

Innovatív módszer a hajnövekedés megdup-
lázására. Cickafark, martilapu,vörös szőlő és 
kinafakéreg hatóanyagok szinergiájával re-
konstruálja a keratinsejtek DNS-t. Ezenkivül 
gyulladáscsökkentő hatású. 
HG System Bioesszencia 12 fiola/10 ml
HG System Hajfürdő 95 ml, 100 ml, 250 ml
HG System Szérum 125 ml

HG System
. Genetikai hajnövekedés gyorsító

COMPOSIZIONE ENERGETICA D.
Fejbőrtisztító, fertőtlenít, gyulladás-
csökkentő, keratinoldó.
Kiszerelés: 150 ml

KAMILLÁS FEJBŐRNYUGTATÓ OLAJ
Vegykezelés előtt védőréteget képez 
a fejbőrön, nyugtatja az irritált bőrt.
Kiszerelés: 100ml

Előkezelések REGENERÁLÓ BŐRRADÍR MASZK
Nagyon gazdag fitoextraktokban és olajesz-
szenciákban, hogy intenzíven tudjuk stimu-
lálni hámlasztással a sejtek regenerációját, 
miközben megvédjük a fejbőr hidrolipid 
rétegének egyensúlyát valamint serkentjük 
a hajhagymák fiziológiai újraképződési 
aktivitását.
Kiszerelés: 95 ml

O’Rising Professzionális fejbőr és hajkezelő termékek



A túlzott mennyiségű zsír sok negatív hatást von maga után: 
hajgyengülést, haj- és fejbőrvékonyodást, mikróbák és gom-
bák megtelepedését, a fiziológiai pH érték elmozdulását. Az 
O’Rising gyógynövényes termékek szabályozzák, ill. norma-
lizálják a faggyúmirigyek és izzadságmirigyek müködését. 
Hajfürdők: 100 ml, 250 ml, 750 ml       
Pakolások: 150 ml, 250 ml, 500 ml, 
Tonikampullák: 12 fiola, 100 ml      
Olajesszencia: 30 ml

Grassi . Zsíros 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 aminosavakat és 
ásványi anyagokat, amit selyemproteinnel, kókuszolajjal, 
mandulaolaj és barna moszat kivonatokkal pótolunk.
Hajfürdők: 100 ml, 250 ml, 750 ml     
Hajpakolások: 75 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml
Tonikampullák: 12 fiola, 100 ml

Cocco . Száraz haj és fejbőr

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

Forfora . Korpásodás, gombásodás

A fizikai és/vagy pszihés terheltség okozta hajhullások, 
hajritkulások, hajgyengeség elleni hajhagyma serkentő és 
tápláló kezelőcsalád.
Hajfürdők: 100 ml, 250 ml, 750 ml  
Hajpakolások: 75 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml
Tonikampullák: 12 fiola, 100 ml     
Olajesszencia: 30 ml

Caduta . Hajhullás ellen, hajerősítő



A környezet különböző káros hatásainak kitéve a fejbőr hid-
ro-lipid rétege elváltozásokat szenved, és a saját mikroflórájá-
nak 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 antimicetikum tar-
talmának köszönhetően normalizálja a fejbőr elváltozásait és 
gátolja a további fertőzéseket.
CalmO’Rising hajmosó 95 ml, 100 ml, 250ml
CalmO’Rising fejbőrvédő tonikampulla 12 fiola/10 ml

CalmO’Rising
. Gyulladt, érzékeny, viszkető fejbőrre

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. Az organikus marokkói 
argánolaj és a napraforgóolaj csírakivonattal kezel-
jük ezeket az elváltozásokat.
ArgO’Rising Hidratáló Hajfürdő 100 ml, 250 ml
ArgO’Rising Bioesszencia-Szérum 12 fiola/10 ml
ArgO’Rising Perfect Pakolás 125 ml 

ArgO’Rising
. Tápláló, hidratáló, 
antioxidáns

A kor előrehaladtával és a hajhagymák öregedé-
se során csökken a hyaluronsav termelése, ezáltal 
csökken a folyadékok megkötése a hajrostban. A 
HAIR FILLER termékek segítenek újratölteni a haj-
szálakat, így a nedvességet nem kiszárítjuk hajmo-
sás után, hanem beépítjük a hajba, ami 30–50%-kal 
válik azonnal dúsabbá.
HYal Hajfeltöltő Spray 100 ml
HYal Dúsító Sampon 250 ml
Hyal Hajfeltöltő Pakolás 125 ml

Filler Syestem-Hyarulon

Az utoilsó simítás a hajon, amitől az fényes, rugalmas, nagy 
volumenü és igazán szép lesz. A dúsító és protektív lakk, spe-
ciális alapanyagának (fenyőgyanta) köszönhetően könnyen 
használható, remek fixáló hatást biztosít, ugyanakkor könnye-
dén el is távolítható a hajból. A hajszálak sérülésére készült 
termékek a hajvégzselé és a hajvégolaj, közös speciális ható-
anyaguk a búzacsíra olajesszencia, amelyek természetes aktív 
részecskékként vannak jelen. Kiválóan védik és állítják helyre a 
roncsolódott és töredezett hajvégeket.
Hajlakk extra erős 350 ml     
Hajlakk dúsító 350 ml
Hajhabok (extra erős, proteines, mineralizáló) 200 ml      
Hajvégolaj 60 ml
Hajzselé 150 ml

Styling . Lo styling



Bármilyen sejtállományba felszívódva segíti az ugyanolyan sejtek repro-
dukájását. Enzimeket, lipideket, proteineket, ásványokat, vitaminokat tar-
talmaz, nélkülözhetetlen a fejbőr- és hajbetegségek kezelésében. Elősegíti 
az új haj növekedését, táplálva, erősítve azt.
Kiszerelés: 30db/doboz

Minerammide . Hajnövekedést serkentő élesztőgomba 

Antioxidáns (öregedés gátló), méregtelenítő rügykivonatokkal dúsított. A 
hajhullás, gyenge, életképtelen haj problémájára az ORising egy új anyag-
gal nyújt segítséget, a rügykivonatokkal dúsított szérumot, mely antioxi-
dáns (öregedés gátló), méregtelenítő, serkentő, tápláló és kiegyensúlyozó 
hatású a hajszálak fiziológiai életciklusára. A rügykivonatok (bükk, gráná-
talma, fekete-ribizli, nyírfa) kifejezetten serkentőleg hatnak a növekedésre, 
mivel a növények hajtásai koncentráltabban tartalmazzák az éltető ható-
anyagokat, mint a már kifejlett növény.
Kiszerelés: 6 tubus/15 ml

Multiserum  . Hajsejtújáépítő rügykoncentrátum

A fehér iszap a fő aktív hatóanyag a tisztító samponban és pakolás-
ban,amelyek együttesen ideális bőrtisztítók, és zsireltávolítók az ér-
zékeny fejbőrökön is. Az olajok, a gyógynövény extraktok, és a fehér 
iszap szinergiája ebben a két termékben tökéletes tisztítást végez, 
szabályozzák a zsírmirigyek működését, miközben értékes és nél-
külözhetetlen nyomelemeket juttat a fejbőrbe, hogy a hajunk erős és 
egészséges is legyen.
Fehér iszap faggyúszabályzó hajfürdő 250 ml 
Fehér iszap faggyúszabályzó maszk 125 ml
Fehér iszap faggyúszabályzó tonikampulla 12 fiola

Fehériszap sampon és maszk . Tisztító hajkezelés, zsírosodás ellen

Amennyiben a kutikula pikkelyei optimálisan záródnak, akkor a haj termé-
szetes 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 rugalmasságát, ezért szükséges az értékes amino-
savak pótlása.
Alga Complex tengeri algahajfürdő 250 ml
Alga Complex 2 hajrosterősítő algapakolás 125 ml
Alga Complex 3 szuperhidratáló algapakolás 125 ml

Sea Complex  . Tengeri algás hajsejt regeneráló



Tusfürdő és hajfürdő, mindennapos használatra. Ajánljuk sportolóknak, úszóknak és mindazoknak, 
akik védeni szeretnék a testüket a káros környezeti hatásoktól (pl. klóros víz), vagy akik naponta több-
ször is lemossák testüket. A természetes anyagok kivonatának (zab, zsálya, aloe) és az F-, E-, A-vitami-
noknak köszönhetően gyakori használatra 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.
Kiszerelés: 300 ml

Folyékony keratin tartalmá-
nak köszönhetően a vékony 
szálú hajnak tartást, csillo-
gást és tömeget ad! pH érték 
5,8.
Kiszerelés: 250 ml

Dúsító hajfürdő
. Bagno volumizzante

Sport Time
 . Bőrkímélő túsfürdő

A gyümölcssavak és az E-vitamin együttes 
hatása rugalmassá, feszessé teszi a pety-
hüdt, gyenge fejbőrt, bőrfiatalító hatású, mert 
antioxidáns hatásának köszönhetően lebont-
ja a fejbőr öregedéséért felelős szabad gyö-
köket.
AHA tonikampulla 100 ml
AHA Hajfürdő 250 ml.

AHA Complex
. Gyümölcssavas hajsejtfiatalító

Az ORising3Actions valójában szerkezetátalakítási műveletet hajt végre, 
köszönhetően az eltérő molekulatömegű növényi fehérjéknek, melyek lehe-
tővé teszik mind a belső kéreg, mind a külső kutikula helyreállítását.
3Actions Konstruktív Shampon 250 ml
3Actions Hajszerkezet visszaépítő maszk 125 ml

O’Rising3Actions
. Az egészséges hajszerkezet visszaállítására

Baby Sampon és Baby Hajkrém
Az O’Rising Baby Sampontés Hajkrémet kifejezetten a babák és kisgyermekek 
érzékeny fejbőrére fejlesztették ki. Az összetételénél nagy figyelmet fordítot-
tak a természetes hatóanyagokra, amelyek a tisztító hatást a fejbőr biológiai 
egyensúlyának megtartása mellett érik el. Az O’Rising Baby Sampon nem 
irritálja a szemet, ráadásul nyugtató hatóanyagokat is tartalmaz, mint: kamilla 
és búzavirág. pH-érték 5,5  
Baby Sampon 150ml
Baby Hajkrém 125 ml



Benefit 
. Probiotikus Fejbőr Erősítő 

és Tisztító Tonik

A fejbőrön kiegyensúlyozza a mikrobió-
tát. A természetes és fertőtlenítő kerato-
litikus anyagok  jelenlétének köszönhe-
tően segít eltávolítani az elhalt sejteket, 
megőrzi a bőr jó közérzetét. Minden 
hajkezelés előtt ajánlott.
Kiszerelés: 100ml
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A Probiotikus Korpa elleni Sampon segít egyensúlyba hozni és csökkenteni a korpa 
mennyiségét a fejbőrön. A Probiotikus Korpa elleni Szérum beállítja a megfelelő pH 
értéket, megelőzi a korpa kialakulását, tökéletes higiéniát biztosít.
Probiotikus Korpa elleni Szérum 100ml
Probiotikus Korpa elleni Sampon 250ml, 1000ml

A Probiotikus Hidratáló Sampon finoman hidratálja és táplálja a száraz fejbőrt és hajat. 
A Probiotikus Hidratáló Szérum rizsproteinnel és bambuszrügy kivonattal életet ad a 
hajnak, puha és rugalmas lesz. 
A Probiotikus Hajregeneráló Pakolás E-vitaminnal, Pantenollal, Tengeri alga kivonat-
tal gazdagítva, mely puhává, fésülhetővé teszi a hajat. Nem nehezíti el. E-vitaminnal, 
Tengeri Algákkal és Panthenollal dúsított formula, puhává és fésülhetővé teszi a hajat 
elnehezítés nélkül.
Probiotikus Hidratáló Sampon  250ml, 1000ml
Probiotikus Hidratáló Szérum 100ml
Probiotikus Hajregeneráló Pakolás  250ml, 1000ml

  

NaturHarmony Probiotikus Termékcsalád

Invigorating . Probiotikus Hajhullás elleni Hajnövesztő kezelés

Dandruff . Probiotikus Korpa elleni, megelőző Kezelés

Reparing . Probiotikus Hidratáló Kezelés

Az O’Rising NaturHarmony Probiotikus Termékcsalád az 
O’Rising filozófiájának fejlődését képviseli, amely mindig is a 
fitokivonatokban, az illóolajokban és a természetes eredetű 
funkcionális összetevőkben, formuláinak alaapelemeiben 
mutatkozott meg. Az O’Rising NaturHarmony Probiotikus 
Termékcsalád-dal most az öko-fenntarthatóságot kívánjuk 
alapvető elemként hozzáadni, azzal a céllal, hogy csök-
kentsük a CO2-kibocsátást és csökkentsük a biorendszerre 
gyakorolt hatást, ezáltal elősegítve az ember és a természet 
közötti tökéletes egyensúlyt.

A Sampon hajhullás ellen, és megelőzésére, illetve a lassan nővő hajak gyorsabb 
növekedéséhez. Biotermesztésből származó, nagyszámú természetes funkcionális 
elemet tartalmazó készítmény. Vékonyszálú, lassan növekvő hajra ajánljuk. Hajkoz-
metikumként javasolt a hajhullás megelőzésére. A szérum beindítja és gyorsítja a haj 
növekedését, illetve megelőzi a hajhullást. A különböző növényi kivonatok szinergiája, 
köztük a Borsmustár (Eruca Sativa) szérum serkenti a lassú növekedésű vékony haj 
növekedését. Hajkozmetikumként javasolt a hajhullás megelőzésére.
Probiotikus Hajhullás elleni hajnövesztő Sampon  250ml, 1000ml
Probiotikus Hajhullás elleni hajnövesztő Szérum 100ml
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Luce Gold Hajfeltöltő és Kutikula Aranyozó termékek 

Az O’Rising Luce Gold hajfeltöltő és kutikula aranyozó termékcsalád alkalmazásával a haj teltebb, hidratáltabb és csil-
logóbb lesz. Az aranyszemcsék fényvisszaverő réteget képeznek a haj felszínén, ami tükröződő hatást hoz létre, igazi 
aranyragyogást. Az aranyszemcsék a törékeny, száraz, sérült, göndör hajat élettel töltik fel és hidratálják. Az O’Rising Luce 
Gold termékek fő hatóanyagai: 24 kt aranyszemcsék, Hyaluronsav, Búzafehérjék, Gránátalma extrakt, Malus domestica 
(Svájci alma) őssejtek, amelyek szinergikusan eredményezik a haj selymességét, fényességét és rugalmasságát. A fel-
tüntetett mennyiségek közepes hosszúságú hajnak felelnek meg.
Luce Gold 24 karátos Hajaranyozó Sampon 250 ml
Luce Gold 24 karátos Hajaranyozó Pakolás 125 ml
Luce Gold 24 karátos Hajaranyozó Aktivátor 500 ml
Luce Gold 24 karátos Hajaranyozó Fluid 60 ml

O’Rising Hajfény Sampon és Pakolás, Aktivátor, Fluid
. 24 Kt-os arannyal és Hyaluronsavval

Erősen hidratáló, tápláló, öregedésgátló és bőrvédő krém. A benne található értékes 
hatóanyagok megvédik, táplálják, regenerálják a  hidegnek, szélnek és a mosószerek 
káros hatásának kitett kezeket.
Shea vaj - bőrpuhító, hidratáló, kiszáradásgátló.
Tengeri tölgy - védő, hidratáló, bőrpuhító.
Laminaria digitata – hidratáló, bőrpuhító hatású.
Olíva - antioxidáns, fényesítő, regeneráló.
Kiszerelés: 75 ml

Toszkána kézkrém . Hidratáló, öregedésgátló


