
RisingOStamin
complex
A hajtüszôk fiatalítására irányuló
legfrissebb tudományos kutatások
eredménye, melynek hatóanyag bázisa
a növényi ôssejtekre épül.

A kutatások korát megelôzve bemutatjuk az,
O'Rising ôssejt kezelést:
– StaminO'Rising

növényi ôssejt tonikampulla 12 fiola

– StaminO'Rising
növényi ôssejt sampon 250 ml.

A StaminO’Rising hajkezelés fô hatóanyagai:

Svájci alma – aktív ôssejtek: lelassítják a tüszôk
természetes öregedési folyamatát, és megôrzik a fejbôr vitalitását.

Coffein: antioxidáns, stimulálja (serkenti)
a mikrokeringést és a haj növekedését.

Gingko biloba (páfrányfenyô): kivonata elôsegíti a fejbôr és
a hajtüszôk oxigénellátását, alapvetô a haj megerôsítéséhez.

Glicoprotein: pozitívan hatnak az oxigénellátásra
és a sejtek megújulására.

Glutamin: a haj rostszerkezetének erôsítô aminosava.

Helianthus annuus (napraforgó):
antioxidáns, erôsítô és ásványpótló.

Hidrolizált szójaprotein: a biológiai egyensúlyhoz nélkülöz-
hetetlen alapvetô tápanyagokat biztosítanak. Aminosavakban
gazdag: treonin, valin, metionin.

Levendula: balzsamosító, fertôtlenítô, hámképzô, bôrtisztító hatású.

Szójaleticin: E-vitaminban gazdag, erôs antioxidáns és
öregedésgátló hatás.

Mezei menta: frissítô, fertôtlenítô, vérkeringésserkentô,
stimuláló és tonifokáló.

Metil nicotinate: vérbôségkeltéssel aktiválja a vérkeringést.
Használatakor, a fejbôrön enyhe bôrpír jelentkezik.

Lóretekfa-lóretek olaj: erôs szennyezôdéscsökkentô hatású,
meggátolja a szmogrészecskék megtapadását a hajszálak felszínén.

Orvosi zsálya: balzsamosító, stimuláló, élénkítô, ásványosító és hámtisztító hatású.

Zöldtea-Camelia Sinensis: polifenolokban, B1-, B2-,
C-vitaminban, ásványokban (mint: foszfor, magnézium) gazdag.

E-vitamin: erôs antioxidáns hatású, azaz szabadgyöklebontó,
ezenkívül aktiválja a fejbôr mikrokeringési rendszerét.
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Miért használjunk StaminO’Rising ôssejt hajfürdôt?

• a StaminO’Rising kezelést teljessé teszi,
• szennyezôdéslebontó hatású,
• kímélô tisztítást végez,
• tápláló hatású, emellett erôsíti a hajat szójaprotein tartalmának

köszönhetôen

Kinek ajánlott az StaminO’Risisng ôssejt kezelés?

• akinek elvékonyodott a haja vagy hajhullása van,
• aki szeretné megôrizni a fejbôre és haja fiatalságát,
• aki túlzott stressznek van kitéve, miáltal nô a korai öregedés

kockázata
• aki már nem huszonéves, és szeretné lassítani a sejtjei természetes

öregedési folyamatát

Használati utasítás
A StaminO’Rising növényi
ôssejt hajfürdôt 2x1 héten
nedves hajra gyengéden
masszírozzuk a fejbôrbe
(1:1 hígításban vízzel), majd
öt perc hatóidô után
öblítsük le.

A StaminO’Rising növényi
ôssejt ampullát, körkörös
ujjbegy mozdulatokkal,
egyenletesen oszlassuk el
a törölközôszáraz fejbôrön,
ne öblítsük le.

A növényi ôssejtek hasonló hatásfokot érnek el az emberi sejteknél
is, mivel alapvetô fontosságú tápanyagokkal látják el azt, így tartva
ôket egészségesen. A StaminO’Rising complexben található aktív
növényi ôssejtek laboratóriumi folyamatok sorozatával kerülnek
kinyerésre a Malus Domestica-ból (házi alma ôse), amely már
a Kr. u. 700-as évektôl nô Svájcban. A gyümölcse nem éppen
ízletes, de sejtjei hosszú életûek, valamint jellegénél fogva olyan
tulajdonságokkal bír, amelyek hosszú ideig biztosítják a gyümölcs
frisseségét, köszönhetôen magas sav és tanin tartalmának.
Napjainkban a sejtkinyerési technológia lehetôséget az olyan
ritka növények értékes sejtjeinek a szaporításában, mint
a Malus Domestica.

Miért használjunk StaminO’Rising ôssejt tonikot?

Alapos laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy:
• aktív növényi sejt hatóanyagot tartalmaz,
• megerôsíti a fejbôr vitalitását,
• késleltetik a hajtüszôk természetes öregedési folyamatát,
• sejtszinten visszafiatalító hatást érnek el.

A teljes kezeléshez, az O’Rising ôssejt complex (tonikampulla)
elôtt az ugyancsak növényi ôssejt hatóanyagú StaminO’Rising
hajfürdô használatát ajánljuk.

StaminO’Rising hajfürdô

Nem tartalmaz Sodium laureth Sulfátot, helyette
olyan aktiv részecskéket használ, amelyek teljes
mértékben megvédik a fejbôr hidrolipid (savköpeny)
rétegét, és a haj szerkezetét.
A Moringa Pterygosperma (lóretek) hatóanyagnak
köszönhetôen erôs szennyezôdéscsökkentô hatással
rendelkezik, mivel gátolja a por és szmogszemcsék
megtapadását a hajszálak felszínén.


