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SPECIÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK A TÚLZOTT 
FAGGYÚMŰKÖDÉS NORMALIZÁLÁSÁRA. 
A Tiolisina Complex 30, a vadon termő bogyós 
gyümölcsök és a papaya exkluzív keveréke szabályozza 
a fejbőr mirigyeinek faggyútermelését,   
melyek túlműködése a fejbőr elégtelen oxigénellátását okozhatja, ami pedig hosszú távon 
a hajhagymák sorvadásához vezethet. A Rebalancing Treatment védi és erősíti az epidermális 
gátat, valamint megakadályozza a rendellenes állapot kialakulását, és megőrzi a fejbőr mély, 
folyamatos tisztaságát.

REBALANCING
SYSTEM 

Rebalancing shampoo I 200 ml
Rebalancing treatment I 100 mlWild Berries Extract and Papaya Juice 

C
O

D
. 0

12
85

82
3H

U



TH
E 

SC
A

LP
 B

RE
AT

H

REBALANCING TREATMENT 
Öblítést nem igénylő spray a fokozott faggyútermelésre hajlamos fejbőrre.  Nyugtatja, védi 
és normalizálja az irritált vagy elváltozott fejbőrt. Azonnali nyugtató hatást biztosít 
és gátolja a túlzott faggyútermelést, meghosszabbítja a tisztaság érzetet és helyreállítja 
a hajas fejbőr egyensúlyát.

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

3_ Alkalmazható a nap folyamán 
bármikor még száraz fejbőrre is, 
hogy újra kifejtse a faggyútermelést 
szabályozó hatását.

2_ Finoman masszírozd be, 
és öblítés nélkül folytasd 
a szárítással.

REBALANCING SHAMPOO
Kiegyensúlyozó sampon a túlzott faggyútermelésre hajlamos fejbőrre. SLES-
SLS-MENTES. Kíméletesen tisztít, helyreállítja a fejbőr faggyútermelésének 
fiziológiai szintjét, valamint csillapítja az irritációt. A haj könnyűvé és fényesen 
ragyogóvá válik tőle.

1_ Oszlasd el a nedves 
fejbőrön. 

3_ Folytasd a Rebalancing 
Treatment kezeléssel.

2_ Gondosan masszírozd be 
és hagyd hatni néhány percig, 
végül alaposan öblítsd le. Ha 
szükséges, ismételd meg 
a műveletet. 

VADON TERMŐ BOGYÓS 
GYÜMÖLCS KIVONAT 
Az A- és C-vitaminban, valamint antioxidánsokban gazdag „superfood” 
kivonat gátolja a fejbőr öregedését és segíti normalizálását. Kiváló 
gyulladáscsökkentő hatásával nyugtatja az irritált fejbőrt. A benne 
található rezveratrolnak és a polifenoloknak köszönhetően javítja 
az oxigénellátást és serkenti a kollagén szintézist.

PAPAYA  
A benne lévő tápanyagoknak, valamint a rengeteg vitaminnak, ásványi 
anyagnak és enzimnek köszönhetően eltávolítja a szennyeződéseket, 
és helyreállítja a haj természetes fényét és puhaságát. A papaya káliumot 
és folátokat tartalmaz, melyek felveszik a harcot az oxidatív stresszel 
és a szabad gyökökkel szemben, megakadályozva a fejbőr kiszáradását. 

TIOLISINA COMPLEX 30   A faggyúműködést normalizáló tulajdonságokkal rendelkező, kén-aminosavak kombinációjából álló hatóanyag.


