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KOMPLEKSOWA 
PIELĘGNACJA

skóry głowy i włosów



Specyfi czny szampon o kremowej konsystencji, przeznaczony do delikatnego oczysz-
czania skóry głowy i włosów.  Formuła preparatu  została opracowana na bazie deli-
katnych surfaktantów pozbawionych SLES i SLS, co pozwala na dokładne oczyszczanie 
skóry bez naruszania fi lmu hydrolipidowego. Obecność substancji odżywczych spra-
wia, że włosy stają się błyszczące, zdrowsze, mocniejsze i łatwiej się rozczesują.  

Zalety:

• Poprawia krążenie krwi 
• Rewitalizuje mieszki włosowe
• Blokuje DHT przeciwdziałając wypadaniu włosów
• Odżywia, poprawia stan włosów i skóry głowy
• Normalizuje cykl wzrostu włosów

Połączenie czynników wzrostu z peptydami  miedzi  poprawia działanie komórek macierzystych oraz  reaktywuje 
działanie brodawek  do produkcji zdrowych włosów oraz do przedłużenia fazy anagen w cyklu wzrostu włosa.    

PHYSIOLOGY SHAMPOO  

Zalety:

• Posiada działanie antyseptyczne
• Nadaje włosom miękkość i gładkość
• Przywraca włosom elastyczność
• Nadaje włosom objętości
• Wspomaga odbudowę uszkodzonych włosów 
• Ułatwia zachowanie  odpowiednego poziomu nawilżenia  
 oraz pozostawia fi lm ochronny na włosach 

TRICO LOTION
Lotion o wysokiej bio- aktywności dermatologicznej odpowiednio dobrany do skóry 
głowy. Zawiera mix czynników wzrostu oraz peptydy miedzi, które oddziałując syner-
gicznie rewitalizują cebulki włosowe, regulują cykl biologiczny włosów, przeciwdziałają  
wypadaniu włosów i wspomagają ich wzrost.

Produkt przeznaczony do  całkowitego oczyszczenia skóry głowy, wspomaga usuwanie łupie-
żu suchego i tłustego. Zmniejsza podrażnienia i świąd  nadając  przyjemne odczucie oczysz-
czenia. Regularne użycie produktu  przyczynia się do przywrócenia prawidłowej wymiany 
komórkowej skóry głowy stwarzając optymalne warunki do zdrowego wzrostu włosów.  

THERAPEUTIC FLUID

łuska

warstwa 
korowa

Włos nieuszkodzony, 
nieuszkodzona łuska

Uszkodzona łuska 
Pod wpływem 

czynników atmosfe-
rycznych, czesania, 

ciepła, itd.

Tymczasowa naprawa 
Proteiny hydrolizowane 
tymczasowo wypełnia-

ją włos

Uszkodzona łuska 
Podniesiona w 

wyniku rozjaśniania lub 
farbowania włosów (z 
wyłączeniem henny)

Tymczasowa naprawa 
Proteiny hydrolizowane 
tymczasowo wypełniają 

włos

Zalety: 

• Eliminuje występowanie łupieżu suchego i tłustego
• Normalizuje podrażnienia skóry głowy 
• Rewitalizuje fi zjologiczną wymianę komórkową 
• Poprawia mikrocylkulację i dotlenienie skóry głowy 
• Wzmacnia skórę głowy przed  działaniem czynników zewnętrznych

Testosterone DHT HAIR LOSS+5α-R +Androgen
   Recepor

Copper
peptide

Inactivation


