
Siła – w długości! 

Kosmyk od słowa 

„kosmiczny” 



Średnia szybkość wzrostu włosów 
Wzrost włosów z kuracją Gold Ginger i Bio 

Rehab 

W ciągu miesiąca włosy rosną średnio około  

1 cm 
W ciągu miesiąca włosy rosną do 1,5 cm 

W ciągu roku – 12 cm W ciągu roku – 18 cm 

Włos umiera młodo – jego cykl życiowy trwa 7 lat 

Maksymalna możliwa długość włosów  

po 7 latach – 85 cm 

Maksymalna możliwa długość włosów  

po 7 latach – 126 cm 

Chcesz zapuścić włosy? 

Skorzystaj z produktów linii Gold Ginger i Bio Rehab 



Produkty Gold Ginger  

w 15% składają się z ekstraktu 

z korzenia imbiru 

1 butelka Gold Ginger zawiera 

ekstrakt z 7,5 korzenia imbiru 



Szampon Gold Ginger 
Szampon Gold Ginger nie zawiera siarczanów – wykorzystywane są łagodne 
surfaktanty na bazie kwasów tłuszczowych oleju kokosowego — 
COCAMIDOPROPYL BETAINE! 

 

Składniki aktywne: 
Ekstrakt z korzenia imbiru: 

Nasyca skórę głowy ponad 400 pożytecznymi składnikami; aktywizuje mikrokrążenie, 
podobnie jak mezoterapia, poprawiając odżywienie skóry i przyspieszając wzrost 
włosów.  

Normalizuje aktywność gruczołów łojowych, niwelując problem przetłuszczających 
się włosów.  

 

Pantenol (prowitamina В5) – nawilża włosy: 

włosy, podobnie jak skóra, bywają suche. 

W chwili urodzenia włosy zawierają 90% białka i lipidów oraz jedynie 10% 
wody; ze względu na utratę nawilżenia wskaźniki te obniżają się, włosy 
tracą blask, sprężystość i elastyczność, stają się łamliwe i postrzępione.  

Najpowszechniejsza przyczyna utraty blasku włosów – brak nawilżenia. 

  

Cynk – „minerał piękna”: 

Wspomaga przyswajanie białek – „materiału budującego” włosy  

Przyspiesza wzrost i zapobiega wypadaniu włosów 

Zapobiega pojawieniu się łupieżu 



Działanie szamponu 

Gold Ginger 

Stymuluje wzrost włosów 

Regeneruje strukturę włosów 

Sprzyja usuwaniu łupieżu 

 



Balsam do włosów Gold 

Ginger 
 

Składniki aktywne 

Ekstrakt z korzenia imbiru – odżywia włosy, aktywizuje 
mikrokrążenie, poprawia odżywienie cebulek i przyspiesza 
wzrost włosów, normalizuje aktywność gruczołów łojowych 

 

Hydrolizowane proteiny ryżu  

„cementują” łuski kreatynowe, wzmacniając słabe włosy;  

Oblekają włos w ochronny „futerał”, który chroni włosy 
przed utratą wilgoci w czasie zabiegów modelujących z 
użyciem suszarki i szczotek; 

Dodają włosom blasku i elastyczności. 

 



Działanie balsamu do 

włosów Gold Ginger 
Przyspiesza wzrost włosów 

 

Odżywia i wzmacnia włosy, poprawia ich 
strukturę 

Normalizuje pracę gruczołów łojowych, sprzyja 
usuwaniu łupieżu  

 



Linia Bio Rehab — 

aktywator wzrostu włosów 



Szampon przyspieszający 

wzrost włosów Bio Rehab: 

Szampon Bio Rehab nie zawiera siarczanów – 
wykorzystywane są łagodne surfaktanty na bazie oliwy 
z oliwek SODIUM OLIVATE! 
 
Składniki aktywne:  
Ekstrakt z korzenia imbiru — odżywia włosy, aktywizuje 
mikrokrążenie, poprawia odżywienie cebulek i przyspiesza 
wzrost włosów, normalizuje działanie gruczołów łojowych. 
 
Pantenol (prowitamina В5) — nawilża włosy, odnawia ich 
strukturę. 
 
Klimbazol — najnowszy składnik przeciwłupieżowy: 
Zapobiega rozprzestrzenianiu się grzyba malassenzia, 
który odpowiedzialny jest za powstawanie łupieżu; nie 
narusza flory bakteryjnej skóry; zmniejsza swędzenie i 
łuszczenie się skóry.  

 



Działanie szamponu 

przyspieszającego wzrost 

włosów  Bio Rehab 
Przyspiesza wzrost włosów 

 

Odżywia i wzmacnia włosy, poprawia ich 
strukturę 

Normalizuje pracę gruczołów łojowych, sprzyja 
usuwaniu łupieżu  

 



Maska przyspieszająca 

wzrost włosów Bio Rehab 
Składniki aktywne: 
 
Ekstrakt z korzenia imbiru – odżywia włosy, aktywizuje 
mikrokrążenie, poprawia odżywienie cebulek i przyspiesza 
wzrost włosów, normalizuje aktywność gruczołów łojowych 
 
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia – stymuluje procesy metabolizmu, 
nasyca skórę głowy kompleksem witamin i mikroelementów, posiada 
właściwości antyoksydacyjne, ogólno wzmacniające, stymulujące 
ochronę immunologiczną   
  
Ekstrakt z rdestu wielokwiatowego (Szou-Wu) opóźnia 
zmiany w strukturze włosów następujące wraz z wiekiem; 
aktywnie zwalcza siwiznę dzięki antyoksydacyjnym 
właściwościom, pomaga zachować intensywny kolor włosów i 
poprawia ich stan.  
 
Ekstrakt z korzenia dzięglu chińskiego  – nawilża włosy, 
nadając im sprężystość i blask,  posiada właściwości 
antybakteryjne, dzięki czemu zapobiega pojawieniu się łupieżu. 

 



Działanie maski 

przyspieszającej wzrost 

włosów Bio Rehab 

Czyni włosy gęstszymi i mocniejszymi  
 
Intensywnie odżywia włosy 
 
Zatrzymuje proces wypadania włosów 

 



Tonik przyspieszający wzrost 

włosów Bio Rehab 
Składniki aktywne: 
 
Ekstrakt z korzenia imbiru – odżywia włosy, aktywizuje 
mikrokrążenie, poprawia odżywienie cebulek i przyspiesza wzrost 
włosów, normalizuje aktywność gruczołów łojowych 
 
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia – stymuluje procesy metabolizmu, 
nasyca skórę głowy kompleksem witamin i mikroelementów, posiada 
właściwości antyoksydacyjne, ogólno wzmacniające, stymulujące 

ochronę immunologiczną   
 
 
Ekstrakt z korzenia dzięglu chińskiego  – nawilża włosy, nadając 
im sprężystość i blask, posiada właściwości antybakteryjne, dzięki 
czemu zapobiega pojawieniu się łupieżu. 
 
Ekstrakt z korzenia morwy białej — chroni włosy przed  
szkodliwym działaniem wolnych rodników, zapobiega pojawieniu się 
łupieżu. 
 
Ekstrakt z nasion glediczji — chroni skórę głowy przed 
wysuszeniem, przywraca włosom siłę i blask, normalizuje sekrecję 
gruczołów łojowych. 
 

Ekstrakt z grzyba Ganoderma — odżywia i wzmacnia cebulki 
włosów, zapobiega wypadaniu i stymuluje wzrost, aktywizuje system ochronny 
warstwy skórno – włosowej; 
 



Aktywizuje mikrokrążenie w skórze głowy, 

poprawia odżywienie mieszków włosowych  

Wprowadza włosy w fazę wzrostu  

Normalizuje pracę gruczołów łojowych 

Działanie Toniku 

przyspieszającego wzrost 

włosów Bio Rehab 



Tracisz więcej niż  
50–100 włosów dziennie? 
Bez paniki! 

Produkty TianDe rozwiążą 

problem w zalążku! 
  

Z powodu łysienia cierpi 60–70% 

populacji mężczyzn i 25–40% kobiet na 

świecie. 



Szampon i kremowa odżywka 

przeciwko łysieniu Master Herb 

zawiera ekstrakty z 6 roślin: 

Ekstrakt z rdestu wielokwiatowego (Shou-Wu)- opóźnia zmiany w strukturze 

włosów następujące wraz z wiekiem; aktywnie zwalcza siwiznę dzięki 

antyoksydacyjnym właściwościom, pomaga zachować intensywny kolor włosów i 

poprawia ich stan. 

 
Ekstrakt z pestek czarnuszki siewnej — chroni przed łupieżem, wzmacnia 
korzenie włosów.  
 
Ekstrakt z korzenia lubczyku  — wzmacnia korzenie włosów, sprzyja odżywieniu 
cebulek. 
 
Ekstrakt z korzenia remanii chińskiej  — poprawia mikrokrążenie w skórze 
głowy 
 

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia – stymuluje procesy metabolizmu, nasyca skórę 

głowy kompleksem witamin i mikroelementów, posiada właściwości 

antyoksydacyjne, ogólno wzmacniające, stymulujące ochronę immunologiczną 

 

Ekstrakt z korzenia dzięglu chińskiego  – nawilża włosy, nadając im 

sprężystość i blask, posiada właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zapobiega 

pojawieniu się łupieżu. 



Działanie szamponu przeciwko 

łysieniu Master Herb 

Zwiększa mikrokrążenie w obszarze ognisk 
łysienia 

Aktywizuje procesy wymiany w skórze głowy, 
zapobiegając wypadaniu włosów. 

Wzmacnia korzenie, stymuluje wzrost nowych 
włosów 

 



Działanie kremowej 

odżywki przeciwko łysieniu 

Master Herb 

Aktywizuje pracę naczyń krwionośnych i limfatycznych 
w skórze głowy  

Przywraca procesy wymiany międzykomórkowej w 
skórze głowy  

 

Pobudza cebulki włosów, zatrzymuje i zapobiega 
wypadaniu włosów  



Szampon i balsam 

wzmacniający cebulki włosów z 

ekstraktem grzyba Ganoderma 

  
Odkrycie mieszkańców metropolii 

  

Ochrona antyoksydacyjna 

Ochrona przed wypadaniem 

 



Szampon wzmacniający cebulki 

włosów z ekstraktem grzyba 

Ganoderma 
Składniki aktywne: 

Ekstrakt grzyba Ganoderma: 

Odżywia i wzmacnia korzenie włosów, zapobiegając wypadaniu i 

stymulując wzrost; 

Aktywizuje system ochrony powłoki skórno-włosowej; 

Antyoksydanty Ganodermy  odgrywają rolę ochroniarzy, chroniących 

strukturę włosów przed uszkodzeniem, a pigment – przed utratą 

koloru. 

  

Olej silikonowy — przeprowadza „kosmetyczny remont” włosów, 

zamykając otwarte łuski włosów, nadaje im blask, czyniąc je  

jedwabistymi;  

Lanolina —  chroni włosy i skórę głowy przed wysuszeniem przy 

częstym myciu, chroni naturalne nawilżenie. 

 

klimbazol — najnowszy składnik przeciwłupieżowy: 

Zapobiega rozprzestrzenianiu się grzyba malassenzia, który 

odpowiedzialny jest za powstawanie łupieżu; nie narusza flory 

bakteryjnej skóry; zmniejsza swędzenie i łuszczenie się skóry.  



Wzmacnia korzenie i przeciwdziała wypadaniu 

Regeneruje strukturę włosów po farbowaniu i trwałej ondulacji 

Aktywizuje system ochronny powłoki skórnej i włosów, zapobiega 

szkodliwemu oddziaływaniu środowiska zewnętrznego 

Działanie szamponu 

wzmacniającego cebulki włosów 

z ekstraktem grzyba Ganoderma 



Balsam wzmacniający 

cebulki włosów z 

ekstraktem grzyba 

Ganoderma  
Działanie: 

 

*jako składnik aktywny występuje tu jedynie ekstrakt grzyba Ganoderma 

Intensywnie odżywia włosy, zapobiegając ich wypadaniu i 

stymulując wzrost 

Regeneruje strukturę włosów po farbowaniu i trwałej ondulacji, 

sprawia że włosy poddają się modelowaniu 

Chroni skórę głowy przed szkodliwym działaniem środowiska 

zewnętrznego i czynników stresujących  



Włosy również się 

starzeją 
Najbardziej widoczna oznaka starzenia się – siwizna 

Jeśli nie zareagujesz na czas – na miejscu 1 siwego włosa 

wyrośnie 7 nowych! 

Minimum 30% siwych włosów może odzyskać poprzedni kolor!  



Szampon zapobiegający 

siwieniu włosów  

Master Herb 
Ekstrakt z rdestu wielokwiatowego (Szou-Wu) opóźnia zmiany w strukturze 
włosów następujące wraz z wiekiem; aktywnie zwalcza siwiznę dzięki 
antyoksydacyjnym właściwościom, pomaga zachować intensywny kolor włosów i 
poprawia ich stan. 

 
Ekstrakt z korzenia lubczyku  — wzmacnia korzenie włosów, sprzyja odżywieniu 
cebulek 

 
Ekstrakt z korzenia remanii chińskiej  — poprawia mikrokrążenie w skórze głowy 

 
Ekstrakt z korzenia dzięglu chińskiego – nawilża włosy, nadając im sprężystość i 
blask,  posiada właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zapobiega pojawieniu się 
łupieżu. 
 
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia – stymuluje procesy metabolizmu, nasyca skórę 
głowy kompleksem witamin i mikroelementów, posiada właściwości 
antyoksydacyjne, ogólno wzmacniające, stymulujące ochronę immunologiczną 



Działanie szamponu 

przeciwko siwieniu włosów 

Master Herb 
Zabezpiecza aktywny dopływ substancji odżywczych i 

tlenu do cebulek włosów 

Stymuluje produkcję melaniny, sprzyja regeneracji 

naturalnego pigmentu 

Wzmacnia i regeneruje włosy na całej ich długości  



Kremowa odżywka do 

włosów zniszczonych Master 

Herb 

Składniki aktywne: 

Ekstrakt z korzennika lekarskiego — usuwa zaparcia i 

zaopatruje cebulki włosów w tlen  

Ekstrakt z macierzanki — tonizuje cebulki włosowe, 

przyspiesza wzrost włosów  
Ekstrakt z korzenia imbiru – odżywia włosy, aktywizuje mikrokrążenie, poprawia 

odżywienie cebulek i przyspiesza wzrost włosów, normalizuje aktywność gruczołów 

łojowych 

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia – stymuluje procesy metabolizmu, nasyca skórę głowy 

kompleksem witamin i mikroelementów, posiada właściwości antyoksydacyjne, ogólno 

wzmacniające, stymulujące ochronę immunologiczną   

Ekstrakt rozmarynu —  stymuluje mieszki włosowe, 

zapobiega przedwczesnemu siwieniu, normalizuje pracę 

gruczołów łojowych  

Ekstrakt lucerny — posiada działanie antyoksydacyjne, 

chroni włosy przed starzeniem się  

*wszystkie składniki aktywne wchodzą w skład szamponu, odżywka zawiera 
jedynie ekstrakt z rdestu wielokwiatowego. 



Działanie kremowej odżywki do 

włosów zniszczonych Master Herb 

Regeneruje strukturę zniszczonych włosów, nasycając je 

odżywczymi komponentami i witaminami 

Wzmacnia włosy od cebulek po same końce, tworzy 

bioochronny filtr na włosach  

Aktywizuje wzrost włosów, zapobiega ich wypadaniu  

i pojawieniu się siwizny  



Szampon i balsam do włosów 

odmładzający z ekstraktem z 

zioła Show-Wu  

Show – Wu w języku chińskim oznacza  „głowa starca koloru wroniego 

skrzydła”  

 

Aktywne składniki: 

Ekstrakt zioła show –Wu (rdestu wielokwiatowego)  

 Opóźnia procesy starzenia się włosów  

 Aktywnie zwalcza siwiznę dzięki właściwościom antyoksydacyjnym  

 Chroni kolor włosów i poprawia ich stan  

 
klimbazol — najnowszy składnik przeciwłupieżowy: 

Zapobiega rozprzestrzenianiu się grzyba malassenzia, który odpowiedzialny jest za 

powstawanie łupieżu; nie narusza flory bakteryjnej skóry; zmniejsza swędzenie i 

łuszczenie się skóry.  
 Lanolina — chroni włosy i skórę głowy przed wysuszeniem przy częstym 

myciu, chroni naturalną wilgoć 



Działanie szamponu odmładzającego z 

ekstraktem z zioła Show - Wu 

Odnawia pigment, zapobiegając siwieniu włosów 

Zapobiega wypadaniu włosów 

Chroni włosy przed następstwami stresu i negatywnego 

oddziaływania środowiska zewnętrznego  

Działanie balsamu odmładzającego z 

ekstraktem z zioła Show – Wu  

Równomiernie odżywia włosy, poprawia mikrokrążenie krwi  

w owłosionej części skóry głowy 

Normalizuje pracę gruczołów łojowych, rozwiązując problem 

włosów tłustych u nasady i suchych na końcach 

Zapobiega łamliwości i kruchości włosów, usuwa podrażnienia  

i świąd skóry 



Regeneracja włosów z produktami 

TianDe na bazie żeń - szenia                   

Skóra twarzy regeneruje się do 28-30 dni 

Włosy – w przeciwieństwie do skóry, nie są zaprogramowane na 

samoodnowę: każde podrażnienie, uszkodzenie pozostanie aż do 

momentu wypadnięcia włosa 

Farbowanie, suszenie za pomocą suszarki, nieprawidłowa 

pielęgnacja uszkadzają warstwę F – kluczowy element piękna 

włosów 



Odżywczy szampon i regenerujący 

balsam z korzeniem żeń-szenia 

W każdej butelce – naturalny korzeń żeń-szenia   

  

Aktywne składniki: 

 
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia – stymuluje procesy metabolizmu, nasyca 

skórę głowy kompleksem witamin i mikroelementów, posiada właściwości 

antyoksydacyjne, ogólno wzmacniające, stymulujące ochronę 

immunologiczną .  

 

Ekstrakt z aloesu — odżywia i nawilża włosy, 

normalizuje wydzielanie łoju skórnego, 

pozostawiając włosy czystymi na długo  



Działanie odżywczego szamponu z 

korzeniem żeń-szenia 

Regeneruje strukturę uszkodzonych włosów, chroni przed 

negatywnym wpływem szkodliwych czynników środowiska 

zewnętrznego 

Przywraca włosom naturalne piękno, siłę i blask 

Odżywia i nawilża włosy na całej długości  

Działanie regenerującego balsamu z 

korzeniem żeń – szenia 
Chroni włosy przed utratą wilgoci, a także przed działaniem 

środowiska zewnętrznego 

Regeneruje uszkodzoną strukturę włosów i stymuluje ich wzrost 

Zapobiega pojawieniu się łupieżu 



Zestaw z ekstraktem z żeń-szenia: 

szampon + maska 

Składniki aktywne szamponu: 
 
Ekstrakt z żeń-szenia – stymuluje procesy metabolizmu, nasyca skórę głowy 
kompleksem witamin i mikroelementów, posiada właściwości antyoksydacyjne, 

ogólno wzmacniające, stymulujące ochronę immunologiczną  
 
Cynk— regeneruje strukturę włosów, pomaga przyswajać białkо, 
przyspiesza wzrost włosów i zapobiega ich wypadaniu, 
zapobiega  pojawieniu się łupieżu  
Lanolina — chroni włosy i skórę głowy przed wysuszeniem przy 
częstym myciu, zachowuje naturalną wilgoć. 
 
Ekstrakt z perły — nasyca włosy amino-mineralnym 
kompleksem, dodaje włosom blasku i sprężystości. 
 
Pantenol (prowitamina В5)  — nawilża włosy, regeneruje ich 
strukturę  
  
Olej z macierzanki  — tonizuje cebulki włosowe, przyspiesza 
wzrost włosów. 



Zestaw z ekstraktem z żeń-szenia: 

szampon+maska 

Aktywne składniki maski: 

 

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia – stymuluje procesy 

metabolizmu, nasyca skórę głowy kompleksem witamin i 

mikroelementów, posiada właściwości antyoksydacyjne, 

ogólno wzmacniające, stymulujące ochronę 

immunologiczną   

 
Pantenol (prowitamina В5)  — nawilża włosy, regeneruje 
ich strukturę  
 

Ekstrakt z korzenia rdestu wielokwiatowego (zioło 

Shou-Wu) opóźnia zmiany w strukturze włosów 

następujące wraz z wiekiem; aktywnie zwalcza siwiznę 

dzięki antyoksydacyjnym właściwościom, pomaga 

zachować intensywny kolor włosów i poprawia ich stan  



Działanie szamponu z ekstraktem z 

żeń-szenia 

Regeneruje uszkodzone włosy 

Wzmacnia korzenie włosów, stymuluje ich wzrost 

Normalizuje działanie gruczołów łojowych, zapobiega pojawieniu 

się łupieżu 

Działanie maski z ekstraktem z żeń-

szenia: 

Zaopatruje włosy w kompleks substancji odżywczych w okresie 

wzmożonego stresu 

Chroni włosy przed utratą wilgoci 

Wzmacnia korzenie włosów 



Linia Aloe Rich 

Szampon i balsam do włosów z 

ekstraktem z aloesu  

*w balsamie – jako składnik aktywny występuje jedynie ekstrakt z aloesu  

Aloes — „roślina –apteka”: zawiera ponad 200 bioaktywnych substancji 

 

Aktywne składniki: 

Ekstrakt z aloesu 

• kompensuje utratę wilgoci, sprzyjając wyrównaniu i wygładzeniu 

powierzchni włosów – włosy stają się gładkie i elastyczne. 

• odżywia i wzmacnia korzenie włosów 

• normalizuje wydzielanie łoju, pozostawiając włosy czyste na dłużej  

Cynk — regeneruje strukturę włosów, pomaga przyswajać białka, 

przyspiesza wzrost włosów i zapobiega ich wypadaniu, zapobiega pojawieniu 

się łupieżu 

Ekstrakt z nasion zielonej herbaty —  neutralizuje działanie wolnych 

rodników, przeciwdziała starzeniu się włosów, normalizuje wydzielanie łoju. 

Ekstrakt z mięty pieprzowej — wzmaga krążenie krwi w kapilarach skóry, 

poprawiając odżywienie cebulek włosowych oraz wzrost włosów, zapobiega 

pojawieniu się łupieżu, przedłuża świeżość i czystość włosów 



Działanie szamponu z ekstraktem z aloesu  

Kompleksowo oddziałuje na włosy i skórę głowy 

Wzmacnia strukturę cienkich włosów i dodaje im dodatkowej objętości 

Dokładnie i łagodnie oczyszcza, przywracając włosom siłę i zdrowie 

Działanie balsamu z ekstraktem z aloesu 

Intensywnie nawilża włosy, które utraciły blask 

Regeneruje uszkodzoną strukturę włosów, stymulując ich wzrost 

Zapobiega wypadaniu włosów, chroni je przed negatywnym oddziaływaniem 

szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego 



Linia Fruit Energy 

szampon regenerujący przeciwko 

łamliwym włosom Owocowa Energia 

Składniki aktywne: 

 

Ekstrakt mandarynki  

•Żródło witamin С,Р, В1, В2, prowitaminy А, witamin z 

grupy В, 

•Posiada działanie antyoksydacyjne, zwalcza proces 

starzenia się komórek 

•Dodaje włosom siły i blasku 

 
klimbazol — najnowszy składnik przeciwłupieżowy: 

Zapobiega rozprzestrzenianiu się grzyba malassenzia, który odpowiedzialny jest 

za powstawanie łupieżu; nie narusza flory bakteryjnej skóry; zmniejsza swędzenie 

i łuszczenie się skóry.  
Lanolina — chroni włosy i skórę głowy przed wysuszeniem przy częstym myciu, 
zachowuje naturalną wilgoć. 
 



Kremowa odżywka do włosów Papaja — zapobiega rozdwajaniu się 
włosów  
•Ekstrakt papai zawiera witaminę В5, która przywraca równowagę 
nawilżenia suchym, porowatym i uszkodzonym włosom, sprzyja ich 
wzrostowi, ułatwia rozczesywanie. 
 

• Uwalnia od łupieżu i gromadzenia się tłuszczu na skórze głowy. 
 
Kremowa odżywka do włosów Gujawa  — chroni przed łupieżem  
•Ekstrakt gujawy posiada działanie antybakteryjne i sprzyja usuwaniu 
łupieżu 
•Gujawa zawiera do 10 razy więcej witaminy C niż cytrusy!   
•Odwraca procesy utleniania w komórkach, chroniąc włosy przed 
niszczącym działaniem wolnych rodników 
 
 
 
 
 

Kremowa odżywka do włosów Jojoba  — dodaje blasku  
•Olej z nasion jojoba jednakowo dobrze oddziałuje zarówno na tłuste, jak i 
suche włosy, odżywiając je i regenerując. Tworzy na włosach lekką warstwę 
ochronną, która chroni je przed negatywnym wpływem szkodliwych 
czynników i pomaga zachować naturalną wilgoć. 
 
 
 
 
 
 
Kremowa odżywka do włosów Truskawka  — rozwiązuje problemy 
włosów przetłuszczających się  
•Ekstrakt truskawki zawiera kwasy owocowe, które normalizują działanie 
gruczołów łojowych, pomagając włosom zachować na dłużej świeżość i 
czystość.  



Regenerujące serum bez spłukiwania Hair 

Repair Leave-In serum 

W skład serum wchodzą produkty silikonowe nowego 

pokolenia: 

•Regeneruje rozdwojone końcówki strzępiących się włosów 

•Regeneruje  oskórek włosów bez obciążania ich 

•Umieszcza włosy w cieniutkiej „kapsule”, która chroni je przed 

uszkodzeniem i wysuszeniem, a przy tym przepuszcza powietrze  

•Łatwo zmywa się za pomocą szamponu, nie szkodzi koloryzacji 

•Posiada  działanie antystatyczne 

 

Rezultat stosowania serum: 
•Blask i zadbany wygląd włosów 

•Włosy łatwo się rozczesują i stają się podatne na modelowanie 

•Gładkie i zdrowe końce  


