
selective.hu
Revitalizing shampoo I 200 ml
Revitalizing treatment I 100 ml

SPECIÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK A HAJHULLÁSRA 
ÉS TÖREDEZÉSRE HAJLAMOS HAJ 
REVITALIZÁLÁSÁRA.   
A Redensyl hatásának, valamint a bazsarózsa és a zsálya 
természetes kivonatainak köszönhetően segít megelőzni 
a hajhullást és megakadályozza a haj elvékonyodását.  
A Revitalizing System olyan rendkívül intenzív program, amelynek hatására a haj 
sűrűbbé és testesebbé válik. Helyreállítja az élettani folyamatokat, serkenti a sejtek 
anyagcseréjét és javítja a mikrokeringést. 

REVITALIZING
SYSTEM  

Peony and Sage Extract
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REVITALIZING TREATMENT  
Öblítést nem igénylő spray, a fejbőr vitalitásának serkentésére, a stressz 
és a szezonális tényezők okozta hajhullás elleni küzdelemre, valamint 
megelőzésére. Hatására a haj sűrű és testes marad. Kiegészíti és fokozza 
a Revitalizing Shampoo hatását.

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

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

4_ Mindennapos használata 
alkalmas az élénkítő hatás 
fokozására, még száraz fejbőrön is.

2_ Oszlasd el az érintett területen.

REVITALIZING SHAMPOO
Revitalizáló sampon hajhullásra hajlamos, töredezett hajra. SLES-SLS-MENTES.
Kíméletesen tisztít. Revitalizáló hatásával energiát, erőt és kellemes közérzetet 
biztosít a fejbőrnek. 

1_ Oszlasd el a nedves 
fejbőrön. 

3_ Folytasd a Revitalizing 
Treatment kezeléssel.

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

BAZSARÓZSA 
KIVONAT
A bazsarózsa kivonat olyan antioxidáns hatású aktív összetevőket 
tartalmaz, mint a flavonoidok, polifenolok és glikozid monoterpének, 
melyek rugalmasságot biztosítanak és revitalizálnak. A bazsarózsa 
elősegíti a kollagén szintézist és serkenti a fejbőr papillák működését, 
újrahasznosítja a sejtkomponenseket, csökkenti az öregedés jeleit 
és eltávolítja az energia létrehozására már nem képes mitokondriumokat. 

ZSÁLYA 
KIVONAT
A zsálya fenolsavakban, flavonoidokban és illóolajokban gazdag 
mediterrán örökzöld növény, mely fokozza a haj egészségét. 
Nedvességmegkötő és -szabályozó, valamint összehúzó tulajdonságairól 
ismert kivonat béta-szitoszterollal, mely megakadályozza a hajszerkezet 
elvékonyodását, revitalizálja a száraz és dehidratált hajvégeket, miközben 
táplálja a hajhagymákat.

REDENSYL   4 molekula (DHQG, EGCG2, glicin, cink) kombinációja, amely újra aktiválja a hajhagymák őssejtjeit, hogy elősegítse a hajnövekedést. 


