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Purifying shampoo  I 200 ml
Purifying treatment  I 100 ml
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Nettle and Rosemary Extract

SPECIÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK 
A KORPÁS FEJBŐR TISZTÍTÁSÁRA. 
A csalán, a rozmaring és a speciális gomba- és baktériumölő 
hatóanyag tartalmú összetételének köszönhetően gátolja 
a fejbőr hámlását és megakadályozza, hogy a hámlás újra 
kialakuljon. Enyhíti az irritációt kísérő kellemetlenségeket 
és a viszketést.  
A Purifying System már az első használattól kezdve antiszeptikus, nyugtató 
és normalizáló hatást fejt ki fejbőrre.

PURIFYING
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PURIFYING TREATMENT 
Korpásodás elleni, faggyútermelés-szabályozó és fejbőr-helyreállító, öblítést 
nem igénylő spray. Hatékonyan tisztítja a fejbőrt, egészséges és tiszta környezetet 
teremtve számára. Elősegíti a hidrolipid réteg regenerálódását, megszünteti 
a viszkető érzést, és kiegészíti a Purifying Shampoo hatását. Következetes 
használat mellett, már az első alkalmazástól kezdve jelentősen csökkenti 
a korpásodást. 

1_ Használat előtt rázd fel, 
és egyenletesen vidd fel 
a megtisztított, törölközőszáraz 
fejbőrre.

3_ Finoman masszírozd be, és öblítés 
nélkül folytasd a szárítással.

4_ Szükség esetén száraz fejbőrre 
is felvihető a kellemetlen érzés 
enyhítésére.

2_ Gondosan oszlasd el az érintett 
területen.

PURIFYING SHAMPOO
Tisztító sampon száraz korpás és a zsíros korpás fejbőrre. SLES-SLS-MENTES. 
Újra normalizálja a a sejtmegújulást és helyreállítja a természetes mikrobiális 
egyensúlyt, miközben enyhíti a viszkető érzést. Speciálisan tisztít, hatékonyan 
távolítja el a korpát és gátolja a mikrobák támadását. A hajat könnyűvé, fényessé 
varázsolja, miközben kellemes, friss érzést hagy a fejbőrön. 

1_ Oszlasd el a nedves 
fejbőrön.

3_ Folytasd a Purifying 
Treatment kezeléssel.

2_ Gondosan masszírozd be, majd 
hagyd hatni néhány percig, végül 
alaposan öblítsd le. Szükség esetén 
ismételd meg a műveletet.

PIROCTONE OLAMINE   Baktériumölő, gombaellenes és faggyúszabályozó vegyület.

ROZMARING 
KIVONAT 
A rozmaring kivonat a benne található kávésavnak és apigeninnek 
köszönhetően élénkítő, stimuláló és fertőtlenítő tulajdonsággal 
rendelkezik. Antioxidánsokban gazdag, gombaellenes hatású, 
gyulladáscsökkentő, mely védi a fejbőr természetes egészségét.

CSALÁNKIVONAT
A nyomelemekben, esszenciális aminosavakban és ásványi anyagokban 
gazdag csalánlevél kivonata különleges vérképző és tisztító 
tulajdonsággal rendelkezik. A benne található kén, a cink, a réz, 
valamint az A-, C- és B2-vitamin segíti helyreállítani a fejbőr tónusát 
és természetes szépségét.


