
kezelések,
A LABORATÓRIUM, AHOL 
VISSZAÁLLÍTJÁK A HAJ ÉS 
A FEJBŐR EGYENSÚLYÁT



A FEJBŐR RENDELLENES 
MŰKÖDÉSE OLYKOR 
ÁTMENETI, MÁSKOR 

HOSSZAN FENNÁLLÓ ÁLLAPOT

KORPÁSODÁS

FOKOZOTT ÉRZÉKENYSÉG 

EZEK A PROBLÉMÁK EGYSZERRE IS JELENTKEZHETNEK, 
HISZEN GYAKRAN ÖSSZEFÜGGÉS TAPASZTALHATÓ KÖZÖTTÜK: 
A HAJHULLÁST PÉLDÁUL OKOZHATJA A TÚLZOTT FAGGYÚTER-
MELÉS, A KORPÁS FEJBŐR PEDIG FOKOZOTT ÉRZÉKENYÉGGEL 
– VISZKETÉS, PIROSODÁS – JÁRHAT. 

A KEZELÉSEINK ALAPJA A SZINERGIA, AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL EGYSZERRE, SZE-
MÉLYRE SZABOTT MÓDON TUDJUK KEZELNI A BŐR ÉS A HAJ RENDELLENESSÉGEIT. 
A KÚRA EGYSZERRE HATÉKONY ÉS KELLEMES.

TÚLZOTT FAGGYÚTERMELÉS 

HAJHULLÁS

kezelések
A 100%-IG BIODINAMIKUS, 

MIKRONIZÁLT 
GYÓGYNÖVÉNYEK EREJE

AZ ELJÁRÁSOK ÖTVÖZIK 
A HATÓANYAGOKBAN REJLŐ ERŐT, 

A GALÉNOSZI GYÓGYÁSZATOT, 
ÉS AZ ÉRZÉKEKRE HATÓ, 

AROMATERÁPIÁS FORMULÁKAT.

MINDEN KEZELÉS EGY SZERTARTÁS



kezelések
„BARÁTSÁGOS” ÖSSZETEVŐKKEL
KIEMELT HATÉKONYSÁGÚ, SPECIÁLIS KEZELÉSEKRE SZÁNT 
HATÓANYAGOK/AZ ORTOFFICINÁBAN TERMESZTETT BIODINA-
MIKUS HATÓANYAGOK/BIODINAMIKUS ÉS BOTANIKUS ILLÓ-
OLAJOK/ORGANIKUS KIVONATOK/NÖVÉNYI SZÁRMAZÉKOK
/TERMÉSZETES EREDETŰ BŐRLÁGYÍTÓ ÉS BŐRTÁPLÁLÓ 
ANYAGOK/FAIR-TRADE HATÓANYAGOK

CÉL: 
A KORPA ÉS 
A BŐRHÁMLÁS 
KEZELÉSE

TÜNET: 
SZÁRAZ/ZSÍROS 
KORPA

NÖVÉNYI 
KOMPONENS: 
BIODINAMUKUS 
ROZMARING, 
BIODINAMIKUS 
KAKUKKFŰ, 
RIZSVIASZ, 
MIKROÁSVÁNYOK, 
SZÓJALECITIN

TECHNOLÓGIA: 
CRINIPAN, BIOLIN, 
ALMETH

ETIKUS 
FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ 
KIVONATOK: 
TIKFA, MAHAGÓNI

CÉL: 
A TÚLZOTT FAGGYÚ-
TERMELÉS KORDÁBAN 
TARTÁSA

TÜNET: 
ZSÍROSODÁSRA 
HAJLAMOS FEJBŐR

NÖVÉNYI 
KOMPONENS: 
BIODINAMIKUS ZSÁLYA, 
ORGANIKUS 
SZEMVIDÍTÓFŰ, 
AMAZONASI 
FEHÉRAGYAG, 
POLOSKAVÉSZ

TECHNOLÓGIA: 
TERMÉSZETES 
EREDETŰ, 
FAGGYÚTERMELÉS-
CSÖKKENTŐ 
FELÜLETAKTÍV ANYAG

ETIKUS 
FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ 
KIVONATOK: 
TIKFA, MAHAGÓNI

CÉL: 
AZ ÉRZÉKENY, 
IRRITÁLT BŐR 
MEGNYUGTATÁSA

TÜNET: 
ÉRZÉKENY, PIROS VAGY 
IRRITÁLT BŐRFELÜLET

NÖVÉNYI 
KOMPONENS: 
BIODINAMIKUS 
ÉDESKÖMÉNY, 
BIODINAMIKUS 
SZALMAGYOPÁR, 
TÜSKÉSSÁRGAFA

TECHNOLÓGIA: 
ALLANTOINOK, 
NEM-ETOXIKÁLT 
FELÜLETAKTÍV 
ANYAGOK, 
NÁTRIUM PCA

ETIKUS 
FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ 
KIVONATOK: 
TIKFA, MAHAGÓNI

CÉL: 
A HAJHULLÁS 
MEGÁLLÍTÁSA

TÜNET: 
NORMÁL ÉS ÉRZÉKENY 
FEJBŐRNÉL EGYARÁNT 
TAPASZTALHATÓ

NÖVÉNYI 
KOMPONENS: 
BIODINAMIKUS MENTA, 
ORGANIKUS 
VADGESZTENYE, 
NYÁRIORGONA 
ŐSSEJT

TECHNOLÓGIA: 
DYANGEN, 
DENSIPLANT, 
HAIRSPA COMPLEXTM

ETIKUS 
FORRÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ 
KIVONATOK: 
TIKFA, MAHAGÓNI

tisztítás az egyensúly 
visszaállítása

bőrnyugtatás hajhullás

ÁRTALMAS ÖSSZETEVŐK NÉLKÜL
SLS/SLES/PARABÉNEK/SZINTETIKUS ILLATANYAGOK/MESTER-
SÉGES SZÍNEZÉKEK/PEG-PPG-BG/GMO-K/PETROLÁTUMOK
/FTALÁTOK/EDTA

SZEMÉLYRE SZABOTT 
KEZELÉSEK



HOGYAN LEHET FELISMERNI 
A BŐRPOBLÉMÁKAT? A FEJBŐR-BETEGSÉGEK 

KEZELÉSI FÁZISAI

A FEJBŐR PROFESSZIONÁLIS 
DIAGNÓZISA, ÉS A SZEMÉLYRE SZABOTT 
KEZELÉS KIALAKÍTÁSA
A DIAGNÓZIS A TRICHO-ANALYZERREL, ÉS A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNIK.

MIKRONIZÁLT GYÓGYNÖVÉNYEKBŐL 
KÉSZÜLT KEVERÉK+ELŐKÉSZÍTŐ KEZELÉS
A HELYI TERMESZTÉSŰ BIODINAMIKUS MIKRONIZÁLT GYÓGYNÖVÉNYEKET 
A FELVITELÜK ELŐTT KEVERJÜK ÖSSZE, MÉG A SPECIFIKUS ELŐKÉSZÍTŐ 
KEZELÉS SORÁN, AMIKOR FELKÉSZÍTJÜK A FEJBŐRT AZ ELJÁRÁSRA 
(KORPÁSODÁS ELLEN, AZ EGYENSÚLY VISSZAÁLLÍTÁSA, VAGY A BŐR 
NYUGTATÁSA ÉRDEKÉBEN).

SPECIÁLIS TISZTÍTÁS ÉS HIDRATÁLÁS
A HAJ ÉS A BŐR IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN ELŐKÉSZÍTETT, 
SPECIFIKUS, HATÓANYAGOKBAN GAZDAG HAJFÜRDŐK. 
HA SZÜKSÉGES, AZ OW HAJPAKOLÁSAIVAL ÉS BALZSAMAIVAL 
LEHET FOLYTATNI A KEZELÉST, EGÉSZEN A HAJVÉGEKIG.

INTENZÍV, KONCENTRÁLT KEZELÉS
AZ OW-KEZELÉSEK LÉNYEGE: ÖBLÍTÉST NEM IGÉNYLŐ, 
MULTIAKTÍV KONCENTRÁLT KEZELÉSEK, AMELYEK CÉLZOTT, MÉLY, 
ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HATÁST FEJTENEK KI A FEJBŐRÖN. (HAJHULLÁS 
ÉS KORPA ELLEN, ILLETVE A BŐR NYUGTATÁSA ÉRDEKÉBEN).

AZ OTTHONI ÁPOLÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ÚTMUTATÁS
KEZELÉSEK, AMELYEK SEGÍTENEK ABBAN, HOGY OTTHON IS 
HOSSZÚ TÁVON FENNMARADJON A SZALONBAN ELÉRT EREDMÉNY.

tisztítás

bőrnyugtatás hajhullás

az egyensúly 
visszaállítása

KORPA ÉS HÁMLÁS

ÉRZÉKENY BŐR HAJRITKULÁS

száraz, 
korpás, hámló, 
viszkető fejbőr

zsíros, 
korpás, 

viszkető fejbőr

csillogó fejbőr, 
többé-kevésbé 

jól kivehető, 
sárgás foltokkal

sárgás foltok 
a fejbőrön, 

zsíros hajszálak 
(4/5 cm)

zsíros 
korpa-

csomók

TÚLZOTT FAGGYÚTERMELÉS

piros foltok 
a fejbőrön

nagy kiter-
jedésű piros 

foltok a fejbőr 
egészén

piros foltok, 
hámsérülések 
és horzsolások 

a fejbőrön

egyszerű 
hajhullás

bőrtropizmus 
okozta 

hajhullás

túlzott faggyú-
termelés okozta 

hajhullás

bőrgyulladással 
és/vagy fokozottan 
érzékeny fejbőrrel 
kísért hajvesztés

korpa 
okozta 

hajhullás

szeborreás 
bőrgyulladás: 

szárazság és/vagy 
piros, vérző fejbőr

1

2

3

4

5



1 2A FEJBŐR PROFESSZIONÁLIS 
DIAGNÓZISA, ÉS A SZEMÉLYRE SZABOTT 
KEZELÉS KIALAKÍTÁSA

MIKRONIZÁLT GYÓGYNÖVÉNYEKBŐL 
KÉSZÜLT KEVERÉK
+ELŐKÉSZÍTŐ KEZELÉS

A problémát csak úgy oldhat-
juk meg, ha pontosan látjuk, 
hogy mivel állunk szemben. 
Az OW-nál a TRICHO-
ANALYZERREL végezzük el 
a haj és a fejbőr mélyreható 
vizsgálatát.

    A lehető legpontosabb diagnózis 
érdekében hasonlítsd össze a 
TRICHO-ANALYZER által sugárzott 
képet az OW kezelési útmutatóján 
található fotókkal és leírásokkal.

KORPA ÉS HÁMLÓ FEJBŐR
TISZTA BIODINAMIKUS KAKUKKFŰ + TISZTÍTÓ RIZSVIASZ
A BIODINAMIKUS KAKUKKFŰ TISZTÍTÓ HATÁSÁT JÓL KIEGÉ-
SZÍTI A RIZSVIASZ MIKROSZEMCSÉINEK ENYHE RADÍROZÓ 
JELLEGE. FINOM MOZDULATOKKAL KELL A FEJBŐRBE 
MASSZÍROZNI, HOGY AZ OXIGÉNBEN GAZDAG KEVERÉK 
KIFEJTSE TISZTÍTÓ HATÁSÁT A KORPÁVAL SZEMBEN.

ZSÍROS FEJBŐR
TISZTA BIODINAMIKUS ZSÁLYA + AMAZONASI FEHÉRAGYAG
A BIODINAMIKUS ZSÁLYA AMAZONASI FEHÉRAGYAGGAL 
KOMBINÁLVA MÉREGTELENÍT, TISZTÍT ÉS ELNYELI A FELES-
LEGES FAGGYÚT. 

ÉRZÉKENY FEJBŐR/SZÁRAZ, 
IRRITÁLT FEJBŐR
TISZTA BIODINAMIKUS SZALMAGYOPÁR + TÜSKÉSSÁRGAFA GÉL
A BIODINAMIKUS SZALMAGYOPÁR NYUGTATÓ HATÁSÁT 
JÓL KIEGÉSZÍTI A TÜSKÉSSÁRGAFA GYULLADÁS- ÉS 
FÁJDALOMCSÖKKENTŐ EREJE. 

ESZKÖZÖK: FA KÉSZLET
A fából készült eszközök segítségével a fodrász könnyen el tudja 
készíteni a keverékeket. Egy kis kanál segítségével, könnyűszerrel 
ki tudja venni az őrölt gyógynövényt a tartóból. A spatulával alapo-
san össze tudja keverni az alapanyagokat, a lapos ecsettel pedig 
el tudja oszlatni a masszát a fejbőrön. Az elegáns kis készlet bükkből 
készült, darabjait pedig egy 100 százalékig organikus pamutból 
készült táskába csomagoltuk.  

AZ ORTOFFICINÁBAN TERMESZTETT BIODINAMIKUS MIKRONIZÁLT GYÓGYNÖVÉNYE-
KET A FELVITELÜK ELŐTT KEVERJÜK ÖSSZE, A KÜLÖNLEGES ELŐKÉSZÍTŐ KEZELÉS 
SORÁN, AMIKOR FELKÉSZÍTJÜK A FEJBŐRT AZ ELJÁRÁSRA.

(TISZTÍTÁSRA, AZ EGYENSÚLY VISSZAÁLLÍTÁSÁRA, BŐRNYUGTATÁSRA)

DIAGNÓZIS A KEZELÉSI 
ÚTMUTATÓ SEGÍTSÉGÉVEL

A fodrász csupán akkor tud 
pontos diagnózist felállítani, 
ha összehasonlítja a TRICHO-
ANALYZER kijelzőjén meg-
jelenő képet az OW kezelési 
útmutatóján található fotókkal 
és leírásokkal. A probléma 
olykor egyszerű (pl. túlzott 
faggyútermelés), máskor 
komplex (pl. túlzott faggyú-
termelés okozta hajhullás). 

FELVÉTEL A HAJ 
ÁLLAPOTÁRÓL 

A TRICHO-ANALYZERBE 
épített videotechnológia 
segíti a fodrász által 
végzett analízist, hiszen 
200x-os nagyításra alkal-
mas állítható fejjel, és 
egy nagyfelbontású LCD 
kijelzővel szerelték fel.

OSZD MEG 
A LÁTOTTAKAT 
A VENDÉGGEL 

Nagyon fontos, hogy 
a fodrász megossza a 
vendéggel a Tricho-analízis 
eredményeit, és a kijelzőn 
megmutassa neki a fejbőr 
állapotát. A vendégek ettől 
sokkal motiváltabban 
vágnak neki a kezelésnek. 

EGYÉNRE SZABOTT 
KEZELÉS

A TRICHO-ANALYZER 
és az OW kezelési út-
mutatója alapján gyűjtött 
információ segítségével 
a fodrász felállítja a diag-
nózist, majd az egyedi 
követelmények figye-
lembe vételével meg-
állapítja az egyénre 
szabott kezelést. 

ELJÁRÁS:

ELJÁRÁS:

TECHNOLÓGIA:

+

tisztítás

az egyensúly visszaállítása

bőrnyugtatás



3 4

5

TISZTÍTÁS EGYEDI 
HAJFÜRDŐKKEL

INTENZÍV, KONCENTRÁLT 
KEZELÉSEK

AZ OTTHONI ÁPOLÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ÚTMUTATÁS

SZÁRAZ VAGY ZSÍROS KORPA
A különböző hajfürdők eltérően hatnak a zsíros korpától szenvedő 
fejbőrön – ez esetben gyulladáscsökkentő, antibakteriális és tisztító 
hatású készítményre van szükség – és a száraz korpával – ekkor 
hidratáló, nyugtató és tisztító készítményeket kell használni 
– borított fejbőrön.

SZÁRAZ VAGY ZSÍROS KORPA
Különböző eljárást kell alkalmazni a kétféle problémára. 
Száraz korpánál tisztító és gyengéd hidratálást biztosító 
kezelésre van szükség, míg zsíros korpa esetében egy 
célzottan tisztító, a bőrgyulladást csökkentő eljárás az ideális.

ZSÍROS FEJBŐR
Normalizáló hajfürdő a zsíros fejbőrre és hajra. Tisztítja és visszaállítja 
az ideális állapotot. Ellensúlyozza a faggyútermelést, egészségessé 
varázsolva a fejbőrt. 

ÉRZÉKENY FEJBŐR/SZÁRAZ, IRRITÁLT FEJBŐR
Etoxikált felületaktív anyagoktól, és szulfátoktól mentes hajfürdő. 
A legérzékenyebb bőrt is megnyugtatja, így a gyerekekét és az irritációtól 
szenvedő felnőttekét is. 

ÉRZÉKENY FEJBŐR/SZÁRAZ, 
IRRITÁLT FEJBŐR
Bőrnyugtató, gyengéd hidratálást biztosító kezelésre van szükség, 
amely azonnali, de hosszú távú enyhülést hoz. 

HAJHULLÁS
Gyengéden tisztítja és méregteleníti a fejbőrt, harcol a hajhullás ellen, 
s közben elősegíti a hajnövekedést. 

HAJHULLÁS
Speciális erősítő, revitalizáló kezelések normál és érzékeny 
fejbőrre (ahhoz, hogy a vendég otthon is tudja folytatni 
a kezelést, a termékek 100 ml-es kiszerelésben is elérhetők). 

AMIKOR A BŐR EGYENSÚLYI ÁLLAPOTA FELBORUL, A TISZTÍTÁS RENDKÍVÜL FONTOS. 
EZÉRT ELENGEDHETETLEN, HOGY KÜLÖNLEGES HAJFÜRDŐKET ALKALMAZZUNK, 
AMELYEK NEM CSUPÁN TISZTÍTJÁK A FEJBŐRT, DE VISSZAÁLLÍTJÁK AZ EGYENSÚLYÁT, 
MIKÖZBEN KIFEJTIK FERTŐTLENÍTŐ, NYUGTATÓ, GYULLADÁSCSÖKKENTŐ ÉS STIMU-
LÁLÓ HATÁSUKAT. FÜGGŐEN ATTÓL, HOGY A FEJBŐRNEK MIRE VAN SZÜKSÉGE. AZ 
OW-KEZELÉSEK SORÁN HASZNÁLT HAJFÜRDŐK MINDEGYIKE EGYEDI HATÓANYAGOK-
KAL RENDELKEZIK, AMELYEKET KÜLÖNBÖZŐ CÉLZOTT, FELÜLETAKTÍV ANYAGOKKAL 
KOMBINÁLUNK A LEHETŐ LEGALAPOSABB TISZTÍTÁS ÉRDEKÉBEN.

AZ INTENZÍV KÚRÁK JELENTIK AZ OW-KEZELÉSEK LÉNYEGÉT. AZ OW EKKOR 
ULTRAKONCENTRÁLT, CÉLZOTT HATÓANYAGOKKAL DOLGOZIK A KEZELÉS UTOLSÓ 
LÉPÉSE SORÁN. MIVEL NEM KELL ŐKET KIÖBLÍTENI, HOSSZÚ TÁVÚ HATÁST 
FEJTENEK KI A FEJBŐRÖN.

A HOSSZÚ TÁVÚ EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN A VENDÉGNEK KÉT KEZELÉS KÖZÖTT 
– ÉS A KEZELÉSSOROZAT VÉGÉN IS – OTTHON KELL FOLYTATNIA AZ ÁPOLÁST. 

ELJÁRÁS: ELJÁRÁS:

ELJÁRÁS:

tisztítás

tisztítás

az egyensúly visszaállítása

bőrnyugtatás

bőrnyugtatás

hajhullás

hajritkulás



 A KORPA ELLENI KEZELÉSEK 
SPECIALISTÁJA

MIKRONIZÁLT NÖVÉNYEKBŐL 
KÉSZÜLT KEVERÉKEK

ELŐKÉSZÍTŐ KEZELÉS

Biodinamikus gazdaságból 
származó tiszta kakukkfű

Hámlás elleni radír

BIODINAMIKUS HATÓANYAG

ETIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIODINAMIKUS HATÓANYAG 

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

ORGANIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIODINAMIKUS ROZMARING ILLÓOLAJ
Frissítő, tisztító és fertőtlenítő tulajdonsága 
rendkívül értékes fegyverré teszi a bőrápolásban, 
csakúgy, mint a stimuláló hatása: serkenti 
a vérkeringést a fejbőrben, ami kedvezően hat 
a hajnövekedésre és a haj egészségére.

ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TIKFA 
ÉS MAHAGÓNI
A tikfa kivonatot gyakran használják az Ajurvé-
dikus gyógyászatban – antibakteriális hatása 
mellett – a haj struktúrájának erősítésére. A ma-
hagóni a hagyományos afrikai gyógyászat egyik 
közkedvelt alapanyaga, ugyanis energizál és 
serkenti a hajnövekedést. 

SZÓJALECITIN
A korpával gyakran együtt járó viszketés ellen 
hatásos fegyver a szójalecitin, amely természe-
tes nyugtató és gyulladáscsökkentő. Megakadá-
lyozza a citokin – a gyulladásért felelős moleku-
lák – felszínre jutását, és erősíti a sejthártyát.

CRINIPAN
Gombaölő hatóanyag, amely a Malassezia fur 
fur nevű sarjadzó gombával – a korpa egyik 
fő felelősével – is felveszi a harcot, miközben 
elősegíti a gomba sejtfalának oldódását.

BIODINAMIKUS KAKUKKFŰ (ŐRÖLT) 
ÉS ORGANIKUS KAKUKKFŰ KIVONAT
A kakukkfű természetes módon serkenti a vér-
keringést, továbbá figyelemreméltó fertőtlenítő, 
faggyúcsökkentő, és anitmikróbás tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Ideális összetevője a 
száraz és a zsíros korpa elleni kezeléseknek. 

MENTA KIVONAT
A menta-illóolajból nyert mentakivonat tisztítja 
a fejbőrt, és összehúzza a szöveteket. Friss 
érzést hagy maga után, és csillapítja a kellemet-
len tüneteket (pl. a viszketést). 

FIKOSZACHARID ACG
A Laminaria Digitala algából nyert oligoszac-
haridok, és cink alkotta keverék. Csökkenti 
a faggyútermelésért felelős 5-alfa-reduktáz-
enzimet. Csillapítja a bőrirritációt és elősegíti 
a sebgyógyulást.

ALMETH
Allantoinból és a metionin egyik alkotóelemé-
ből készült elegy. Ötvözi az előbbi hidratáló 
és bőrnyugtató, valamint az utóbbi korpa- és 
faggyúcsökkentő hatását.

ORGANIKUS FŰZFA
Flavonoidokban és szalicil glükózban – a szali-
cilsav cukormolekulákat tartalmazó elővegyü-
lete – gazdag fitokomplex-szel rendelkezik. 
Az organikus fűzfa kiváló antibakteriális és 
gyulladáscsökkentő hatással bír, s tonizálja 
a fejbőrt.

RIZSVIASZ MIKROGRANULÁTUM
A rizsviasz mikrogranulátum természetes, gyen-
géd és hatásos bőrradírozó, amely hatékonyan 
eltávolítja a száraz és a zsíros korpát. Segíti a 
hámló bőrdarabok leválását, és a fejbőr alapos 
tisztítása közben serkenti a vérkeringést.

    Csillapítja a korpás fejbőrrel együtt járó 
viszkető, égő érzést
    Frissít, nyugtat, és fertőtlenít
Tegyél három kanál tiszta biodinamikus 
kakukkfüvet 50 ml rizsviaszba, majd jól 
keverd össze. Hagyd a fejbőrön 10 percig, 
végül öblítsd le.

    Regenerálja és leradírozza a hámló 
bőrfelületet
    Megszabadítja a fejbőrt a felgyülemlett 
száraz vagy zsíros korpától, és reaktiválja 
a fejbőr vérkeringését
    Mélyrehatóan tisztítja a fejbőrt
Tegyél három kanál tiszta biodinamikus ka-
kukkfüvet 50 ml rizsviaszba, majd jól keverd 
össze. Hagyd a fejbőrön 10 percig, végül 
öblítsd le.

RIZSVIASZ MIKROGRANULÁTUM
    A rizsviasz mikrogranulátum természetes, gyengéd és hatásos bőr-
radírozó, amely hatékonyan eltávolítja a száraz és a zsíros korpát.
    Segíti a hámló bőrdarabok leválását, és a fejbőr alapos tisztítása közben 
serkenti a vérkeringést.
 

BIOLIN
A biolin egy természetes cukor prebiotikum, 
amely elsősorban a – korpáért és a bőrirritációért 
felelős – kórokozó baktériumok és a gombák 
elleni küzdelemben játszik fontos szerepet. 
Mindezt úgy teszi, hogy közben erősíti és stimu-
lálja az egészséges bőrhöz elengedhetetlen „jó 
baktériumokat”. 

PURIKOMPLEX
Organikus csalán és bojtorján alkotta fito-
komplex. Mindkét növény erős szövetössze-
húzó, tisztító, és faggyúcsökkentő hatással bír, 
amelynek köszönhetően a purikomplex kiváló 
a gyulladt bőr kezelésére.

biodinamikus kakukkfű

tisztító rizsviasz
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80 g 

pH: -

150 ml 

pH: 4,0 – 5,0



KÜLÖNLEGES TISZTÍTÁS KÜLÖNLEGES TISZTÍTÁS

Tisztító hajfürdő 
zsíros hajra és fejbőrre

Tisztító és nyugtató 
hajfürdő a száraz korpa 
sújtotta fejbőrnek

    Antibakteriális és antiszeptikus tisztítás.
    A zsíros és a száraz korpa ellen is hatékony. 
Megakadályozza a korpa ismételt kialakulását.
Dörzsöld be vele a nedves hajat, alaposan 
masszírozd be a fejbőrbe, majd öblítsd le. 
Szükség esetén ismételd meg.

    Visszaállítja a fejbőr egyensúlyát, 
és eltávolítja a száraz korpát.
    A gyengéd tisztítás közben hidratálja a bőrt.
Dörzsöld be vele a nedves hajat, alaposan 
masszírozd be a fejbőrbe, majd öblítsd le. 
Szükség esetén ismételd meg.

FIKOSZACHARID ACG
    A Laminaria Digitala algából nyert keverék hatékonyan veszi fel a harcot a túlzott 
faggyútermelésért felelős baktériummal, és a Malassezia fur fur nevű – korpát okozó 
– sarjadzó gombával.
    Csökkenti az 5-alfa-reduktáz-enzimet, amely a bőr faggyútermeléséért felel.
    Használata során szemmel látható a javulás, a bőr egyensúlya helyreáll. 

HIDROSOLANUM (HIDROLIZÁLT NÖVÉNYI FEHÉRJE) 
    A HIDROSOLANUM a hidrolizált növényi fehérjék és aminosavak alkotta peptidkötés.
    Hidrofil csoportok alkotják, amelyek vízzel és nedvességgel látják el a fejbőrt és 
a hajszálakat.
    Gyengéden hidratálja a hámló fejbőrt, amelynek felszíne kellemes, rugalmas lesz.
    Az in vivo tesztek bizonyítják, hogy a HIDROSOLANUM kitűnően hidratál, s így rugal-
massá teszi a fejbőrt.

TERMÉSZETES ALAPÚ FELÜLETAKTÍV ANYAGOK CINKSÓVAL ÖTVÖZVE
    A cinknek erős antibakteriális hatása van. Miközben tisztítja a fejbőrt, 
eltávolítja az ott elszaporodott baktériumokat. A természetes alapú felület-
aktív anyagok minden szennyeződést eltávolítanak a fejbőrről és a hajról, 
s egyúttal nyugtatják az irritált bőrfelületet.

PURIKOMPLEX
    Organikus csalán és bojtorján alkotta tisztító fitokomplex. A csalán erős 
szövetösszehúzó, tisztító, és faggyúcsökkentő hatással bír. A bojtorján fertőt-
lenítő és baktériumölő tulajdonságai pedig hatékonyak a gombákkal és a 
szennyeződésekkel szemben. A két növény alkotta elegy – és a hatóanyagaik 
együttes ereje – regenerálja a bőrt, és serkenti a kollagénszintézist.

ORGANIKUS FŰZFAKIVONAT
    A fűzfafélék nedves talajon, tó- és folyóparton nőnek. Európában, Ázsiában 
és Észak-Amerikában egyaránt megtalálhatók. Flavonoidokban és szalicil 
glükózban – a szalicilsav cukormolekulákat tartalmazó elővegyülete – gazdag 
fitokomplex-szel rendelkezik. Az organikus fűzfakivonat antibakteriális és 
gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír, és tonizálja a fejbőrt.

tisztító hajfürdő – zsíros fejbőr tisztító hajfürdő – száraz fejbőr
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240/950 ml 

pH: 3,5 – 4,5

240/950 ml

pH: 3,5 – 4,5
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INTENZÍV KEZELÉS INTENZÍV KEZELÉS

Tisztító kezelés 
a zsíros korpa ellen

Hidratáló-tisztító kezelés 
száraz korpa ellen

    Eltávolítja a zsíros korpát, és védőréteget 
képez a kórokozó baktériumokkal szemben.
    Fertőtlenít, csillapítja a viszketést és nyug-
tatja a bőrt.
A tisztító kezelés után kend be vele a fejbőrt, 
hagyd néhány percig hatni, majd szárítsd meg. 
Használat előtt alaposan rázd fel.

    Eltűnteti a száraz korpát, enyhíti a bőrirritációt.
    Egészségesebb lesz tőle a fejbőr.
    Stimulálja a bőrregenerációt.
    Gyengéden hidratálja a bőrt.
A tisztító kezelés után kend be vele a fejbőrt, 
hagyd néhány percig hatni, majd szárítsd meg. 
Használat előtt alaposan rázd fel.

CRINIPAN
Biotechnológiai hatóanyag, amely a Malassezia fur fur nevű sarjadzó gombával 
– a korpásodás egyik fő felelősével – is felveszi a harcot.

ALMETH
    Allantoinból és a metioninból készült elegy. Az ALMETH ötvözi az Allantoin hidratáló 
és bőrnyugtató, valamint a Methionine – egy kénalapú aminosav – korpa- és faggyúcsök-
kentő hatását.
    Serkenti a roncsolódott bőrszövetek hámképződését és az egészséges bőr kialakulá-
sát. Csökkenti a bőrirritációt és a hámlást, gyengéden hidratálja a bőrt, elősegítve annak 
újjászületését.1 VIZUÁLIS ÉRTÉKELÉS HÁROM SZAKEMBER BEVONÁSÁVAL, VALAMINT MIKROKAMERÁS FÉNYKÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL.

2 SZAKÉRTŐ ÁLTAL VÉGZETT, 1-6-IG TERJEDŐ SKÁLÁN TÖRTÉNT ÉRTÉKELÉS: 1) NAGYON MAGAS, 2) MAGAS, 3) MEGLEHETŐSEN MAGAS, 4) MÉRSÉKELT, 5) ALACSONY, 6) NINCS KORPA. 
A TESZT SORÁN HASZNÁLT CRINIPAN ÉS PIROKTON OLAMIN DÓZIS: 0,7%

BIOLIN
    A biolin egy természetes cukor prebiotikum, amely elsősorban a – korpáért 
és a bőrirritációért felelős – kórokozó baktériumok és a gombák elleni küzde-
lemben játszik szerepet. Mindezt úgy teszi, hogy erősíti és stimulálja az egész-
séges bőrhöz elengedhetetlen „jó baktériumokat”. 

BIOLIN
    A biolin egy természetes cukor prebiotikum, amely elsősorban a – korpáért 
és a bőrirritációért felelős – kórokozó baktériumok és a gombák elleni küzde-
lemben játszik szerepet. Mindezt úgy teszi, hogy erősíti és stimulálja az egész-
séges bőrhöz elengedhetetlen „jó baktériumokat”. 

PURIKOMPLEX
    Organikus csalán és bojtorján alkotta tisztító fitokomplex. A csalán erős 
szövetösszehúzó, tisztító, és faggyúcsökkentő hatással bír. A bojtorján fertőt-
lenítő és baktériumölő tulajdonságai pedig hatékonyak a gombákkal és a 
szennyeződésekkel szemben. A két növény alkotta elegy – és a hatóanyagaik 
együttes ereje – regenerálja a bőrt, és serkenti a kollagénszintézist.

ORGANIKUS FŰZFAKIVONAT
    A fűzfafélék nedves talajon, tó- és folyóparton nőnek. Európában, Ázsiában 
és Észak-Amerikában egyaránt megtalálhatók. Flavonoidokban és szalicil 
glükózban – a szalicilsav cukormolekulákat tartalmazó elővegyülete – gazdag 
fitokomplex-szel rendelkezik. Az organikus fűzfakivonat antibakteriális és 
gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír, s tonizálja a fejbőrt.

korpa elleni gyógyír 
– zsíros fejbőr

korpa elleni gyógyír 
– száraz fejbőr
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+ +

+ +

50 ml

pH: -

50 ml

pH: -

A KLINIKAI TESZTEK BIZONYÍTJÁK, HOGY 6 HÉT ALATT 48 %-KAL CSÖKKEN A LÁTHATÓ KORPA1

A KORPA ELLENI KEZELÉSBEN HATÁKONYABB A PIROKTON OLAMINNÁL2

KORPA ARÁNYA A KEZDETEKBEN (%) SAMPON+P. OLAMIN
SAMPON+CRINIPAN hámló, zsíros, korpás bőr

a fejbőr állapotának 
progresszív javulása

korpától, zsíros rétegtől mentes 
egészséges fejbőr

A KEZELÉSSEL TÖLTÖTT NAPOK SZÁMA

TARTÓSÍTÓSZER MENTES / NIKKEL TESZTELT TARTÓSÍTÓSZER MENTES / NIKKEL TESZTELT



AZ OLAJOS, ZSÍROS FEJBŐR 
SPECIALISTÁI

BIODINAMIKUS HATÓANYAG

ETIKUS HATÓANYAG

ORGANIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

ETIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIODINAMIKUS ZSÁLYA
Aktiválja a perifériás keringést, stimulálja és javít-
ja a bőr minőségét. A benne található fenoloknak 
köszönhetően fertőtlenít, tisztít és elpusztítja 
a kórokozókat. A fejbőr egyensúlyának vissza-
állítását célzó kezelések során illóolaj és mikro-
nizált gyógynövény verziója is használható.

ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
TIKFA ÉS MAHAGÓNI
A tikfa kivonatot gyakran használják az Ajur-
védikus gyógyászatban – antibakteriális hatása 
mellett – a haj struktúrájának erősítésére. A 
mahagóni a hagyományos afrikai gyógyászat 
egyik közkedvelt alapanyaga, ugyanis energizál 
és serkenti a hajnövekedést. 

ORGANIKUS SZEMVIDÍTÓFŰ KIVONAT
Bőrpuhító, serkentő, szövetösszehúzó és 
gyulladáscsökkentő hatású növény, amely 
kiváltképp az érzékeny bőr kezelésére ajánlott.

POLOSKAVÉSZ
A poloskavész hatékonyan csökkenti az 5-alfa-
reduktáz-enzimet, s így hatékonyan ellensú-
lyozza a túlzott faggyútermelést. A zsíros haj 
kialakulásában szerepet játszó faktorok – sze-
borreás bőrgyulladás, az évszakok váltakozása, 
hormonális okok és a stressz – mindegyikére 
hatással van, csökkentve a faggyútermelést.

ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
AMAZONASI FEHÉRAGYAG
Ez a hatóanyag az Amazonas-medencéből szár-
mazik, ahol a világon a legjobb minőségűek a 
tápanyagok. Visszaállítja a túlzott faggyúterme-
léstől szenvedő bőr egyensúlyát. Gyengéd, mé-
gis hatékony méregtelenítő hatóanyag, amely 
szövetösszehúzó és tisztító tulajdonságai miatt 
is kiemelkedő.

KÓKUSZDIÓBÓL NYERT, CINKKEL 
ÖTVÖZÖTT FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
Szabályozza a faggyútermelést, elősegíti a 
haj megfelelő oxigénellátását, hatékonyan 
semlegesíti a kellemetlen szagokat, stimulálja 
a sejtanyagcserét és a bőrregenerációt, és 
elősegíti a hajszálak növekedését. 

MIKRONIZÁLT NÖVÉNYEKBŐL 
KÉSZÜLT KEVERÉKEK

ELŐKÉSZÍTŐ KEZELÉS

KÜLÖNLEGES TISZTÍTÁS

Biodinamikus gazdaságból 
származó tiszta, mikronizált 
zsálya

A fejbőr egyensúlyát 
visszaállító agyag 
zsíros fejbőrre

Normalizáló hajfürdő 
zsíros hajra és fejbőrre

    Antiszeptikus, fertőtlenítő és 
gyulladáscsökkentő.
    Stimulálja és normalizálja a bőrfunkciókat.
Adj két kanál biodinamikus zsályaőrleményt 
50 ml amazonasi kontroll agyagba. Keverd 
össze, majd kend fel. Tíz perc elteltével mosd le.

    Felszívja a felesleges faggyút és eltűnteti a 
szennyeződéseket. Hatékony a méreganyagok-
kal és a kellemetlen szagokkal szemben.
    Detoxikáló, radírozó hatású.
Adj két kanál biodinamikus zsályaőrleményt 
50 ml amazonasi kontroll agyagba. Keverd 
össze, majd kend fel. Tíz perc elteltével mosd le.

    Tisztítja és normalizálja a zsíros fejbőrt.
    Használatával a fejbőr egészségesebb, 
kevésbé zsíros hatást kelt.
Nedves hajba masszírozd be, majd öblítsd ki. 
Szükség esetén ismételd meg.

tiszta biodinamikus zsálya

amazonasi kontroll agyag

faggyúszabályozó hajfürdő
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50 g

pH: -

150 ml

pH: 5,0 – 6,0

240/950 ml

pH: 3,2 – 4,2

AMAZONASI FEHÉRAGYAG
    Szilíciumban gazdag, rendkívül hatékonyan szívja magába 
a felesleges faggyút.
    Erős méregtelenítő.        Revitalizálja a remineralizálja a bőrt.

TERMÉSZETES ALAPÚ FELÜLETAKTÍV ANYAGOK CINKSÓVAL ÖTVÖZVE
    A cinknek erős antibakteriális hatása van. Miközben tisztítja a fejbőrt, eltá-
volítja az ott elszaporodott baktériumokat. A természetes alapú felületaktív 
anyagok minden szennyeződést eltávolítanak a fejbőrről és a hajról, s egyúttal 
nyugtatják az irritált bőrfelületet.

+

+

+ +



AZ ÉRZÉKENY FEJBŐR 
KEZELÉSÉNEK SZAKÉRTŐI

BIODINAMIKUS HATÓANYAG

ORGANIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIODINAMIKUS HATÓANYAG

ETIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

ORGANIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIODINAMIKUS ÉDESKÖMÉNY ILLÓOLAJ 
A tisztító és méregtelenítő tulajdonságokkal 
rendelkező biodinamikus édeskömény segít 
a felesleges folyadékok és méreganyagok eltá-
volításában és felhalmozódásában. Mindeköz-
ben serkenti a bőr vérkeringését, és csillapítja 
az irritációt. 

ORGANIKUS ALOE VERA
A poliszacharidokban, fitoszterolokban, amino- 
és organikus savakban gazdag aloe vera bizo-
nyítottan nyugtató hatású. A növényből készült 
kivonat tartalmaz egy enzimet, amely a brady-
kinin nevű gyulladásos mediátor erejével hat. 
Erős antibakteriális és fertőtlenítő hatásának 
köszönhetően segít a bőr normál mikroflórájának 
visszaállításában. 

GABONAFEHÉRJE
A gabonafehérjék és az oligoszacharidok víz-
szabályozóként működnek: segítenek, hogy 
extrém körülmények között – pl. magas páratar-
talom – is megfelelő mennyiségű víz maradjon 
a hajszálakban. Javítják továbbá a haj ellenálló 
képességét és rugalmasságát. 

NÁTRIUM PCA
A nátrium PCA komoly hidratáló tulajdonság-
gal rendelkező organikus vegyület. Struktúrá-
jának – és a funkcionális hidrofil csoportok 
jelenlétének – köszönhetően képes kötést kia-
lakítani a vízzel, amelyet aztán magában tart. 

BIODINAMIKUS SZALMAGYOPÁR
Hatékonyan csillapítja a bőrpírt és az irritációt, 
így kiválóan alkalmas az érzékeny bőr kezelé-
sére, amelyen védőréteget képez. A bőrirritációt 
csillapító kezelésekhez kivonat és mikronizált 
gyógynövény formájában is megtalálható.

ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
TIKFA ÉS MAHAGÓNI
A tikfa kivonatot gyakran használják az Ajurvé-
dikus gyógyászatban – antibakteriális hatása 
mellett – a haj struktúrájának erősítésére. 
A mahagóni a hagyományos afrikai gyógyászat 
egyik közkedvelt alapanyaga, ugyanis energizál 
és serkenti a hajnövekedést. 

BERGAMOTT ILLÓOLAJ
Nyugtató és lazító hatása miatt a bergamott-
olajat aromaterápiás kezeléseknél főként stressz 
és szorongás ellen használják. A fejbőrön kitűnő 
antibakteriális és fertőtlenítő hatása miatt is 
alkalmazzák. 

NEM-ETOXIKÁLT FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
Az érzékeny, irritált, piros bőr kezelésére az 
OW különböző, növényi alapú nem-etoxikált 
felületaktív anyagokat vet be, amelyek hatéko-
nyan nyugtatják a bőrt. A használatuk után 
nem marad más, csak kiváló érzés.

ORGANIKUS AMARÁNTKIVONAT
Zsírokban, könnyen felszívódó fehérjékben, 
és ásványi anyagokban gazdag, amelyek tar-
tást adnak a hajnak és csillogóvá varázsolják 
a hajszálakat. A történelem során mindig is 
szent növényként tekintettek az amarántra.

RIZSKORPA OLAJ
Antioxidáns-hatás: gamma orizanolban és toko-
trienolokban gazdag; kiváló antioxidáns-forrás, 
felszabadítja a szabadgyököket és védelmet 
nyújt a bőrnek az UV-sugarakkal szemben. 
Védelem: A rizskorpa olajban található tokotrie-
nolok megvédik a bőrt a káros UV-sugaraktól. 
Bőrmegújító hatás: elősegíti a bőrsejtek gyors 
növekedését, és javítja a bőr állapotát.

TÜSKÉSSÁRGAFA KIVONAT 
Kínai eredetű ősi növény, amely megnyugtatja 
az irritált bőrfelületet. Hatóanyaga azonnal 
csillapítja az érzékeny bőrt.

KÍMÉLETES, HIDRATÁLÓ 
FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
A nyugtató hajfürdők során használt felületak-
tív anyagokat szerecsendióból és gabonafehér-
jékből nyerjük. Ezek úgy szabadítják meg a bőrt 
a szennyeződésektől, hogy közben nem roncsol-
ják a bőr normális működéséhez elengedhetet-
len lipidréteget.

MIKRONIZÁLT GYÓGYNÖVÉNYEKBŐL 
KÉSZÜLT KEVERÉKEK

ELŐKÉSZÍTŐ KEZELÉS

Biodinamikus gazdaságból 
származó tiszta mikronizált 
szalmagyopár

Előkészítő nyugtató szérum 
érzékeny fejbőrre

    Kitűnő nyugtató, szerkezetjavító, gyógyító 
és hámképző tulajdonságokkal rendelkezik.
    Védelmet nyújt az oxidáló anyagok okozta 
sérülésekkel szemben.
Adj két kanál biodinamikus szalmagyopárt 
50 ml tüskéssárgafa nyugtató zseléhez. Ala-
posan keverd össze, majd vidd fel a kezelni 
kívánt felületre. Tíz perc után mosd le. 

    Nyugtatja az érzékeny bőrt, és természetes 
módon hat a bőrpír és az irritáció ellen.
    Hatékonyan veszi fel a harcot a bőr lipidréte-
gének sérüléseivel.
Adj két kanál biodinamikus szalmagyopárt 50 
ml tüskéssárgafa nyugtató zseléhez. Alaposan 
keverd össze alaposan, majd vidd fel a kezelni 
kívánt felületre. Tíz perc után mosd le. 

tiszta biodinamikus 
szalmagyopár

tüskéssárgafa nyugtató zselé

+
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+
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50 g

pH: -

150 ml

pH: 6,0 – 7,0

TÜSKÉSSÁRGAFA KIVONAT 
    Kínai eredetű ősi növény, amely megnyugtatja az irritált bőrfelületet. 
Hatóanyaga azonnal csillapítja az érzékeny bőrt.

ALLANTOIN 
    Növényi alapú aktív hatóanyag, amely számos növényben megtalálható. 
Elősegíti a „sejtburjánzást”: stimulálja a sejtnövekedést és -osztódást. Gyulla-
dásoknál, sebeknél, bőrpírnál, égési sérüléseknél és fekélyeknél csökkenti a 
gyógyulási időt. Értékes bőrmegújító, hámképző, hidratáló tulajdonságokkal 
rendelkezik, miközben visszaállítja a bőr egészséges egyensúlyát.

+

+



KÜLÖNLEGES TISZTÍTÁS INTENZÍV KEZELÉS

Nyugtató hajfürdő 
érzékeny fejbőrre

Öblítést nem igénylő 
bőrnyugtató kezelés 
érzékeny fejbőrre

    Szulfátoktól és etoxikált felületaktív 
anyagoktól mentes hajfürdő.
    Extra gyengéd tisztítás.
    A legérzékenyebb bőrűek – így 
az irritációtól szenvedők vagy a gyerekek 
– számára is megnyugvás.
Alkalmazd nedves hajon: masszírozd be, 
majd öblítsd le. Szükség esetén ismételd meg. 

    Csökkenti a viszketést, az irritációt és a 
bőrpírt, miközben hatékonyan nyugtatja a bőrt.
    Gyengéden hidratálja a fejbőrt, és vissza-
állítja az egyensúlyát.
    Hosszan tartó nyugalom a fejbőrnek.
Szárítás előtt masszírozd be az érzékeny 
területekre.

nyugtató hajfürdő nyugtató gyógyír

+
+

+
++

+
240/950 ml

pH: 6,0 – 6,2

50 ml

pH: 5,0 – 6,0

NÁTRIUM PCA
    A nátrium PCA komoly hidratáló tulajdonsággal 
rendelkező organikus vegyület. 
    Struktúrája – valamint a funkcionális hidrofil 
csoportok jelenléte – miatt képes kötést kialakítani 
a vízzel, amelyet aztán magában tart. 
    Mindennek, és a komplex hidratáló tulajdonságának 
köszönhetően a haj puhább és rugalmasabb lesz.

NEM-ETOXIKÁLT FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
    A hagyományos tisztítóanyagok túlzottan agresszív hatást fejthetnek ki 
az érzékeny, irritált, piros bőrön.
    Az OW különböző, növényi alapú nem-etoxikált felületaktív anyagokat 
vet be, amelyek hatékonyan nyugtatják a bőrt. A használatuk után nem 
marad más, csak kiváló érzés és puha, csillogó, könnyen fésülhető haj.

BIODINAMIKUS KAMILLAPÁRLAT
    A gyógynövények közül a kamilla az egyik legismertebb nyugtató és 
gyulladáscsökkentő gyógyír. Hatóanyaga a bisabolol, amely segít az egész-
ség helyreállításában. Bizonyított továbbá, hogy hatékony a különböző fajta 
gyulladások kezelésében, mivel enyhíti az irritációt, és javítja a sérült szövetek 
hámképződését. 

KÍMÉLETES, HIDRATÁLÓ FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
    A nyugtató hajfürdők során használt felületaktív anyagokat szerecsendióból 
és gabonafehérjékből nyerjük. Ezek úgy szabadítják meg a bőrt a szennyező-
désektől, hogy közben nem roncsolják a bőr normális működéséhez elenged-
hetetlen lipidréteget.
    A legérzékenyebb fejbőrt is gyengéden szabadítják meg a szennyeződésektől. 
A haj puha, fényes, és könnyen fésülhető lesz.

TÜSKÉSSÁRGAFA / ZANTHOXYLUM
    Kínai eredetű ősi növény, amely megnyugtatja az irritált bőrfelületet. 
Hatóanyaga azonnal csillapítja az érzékeny bőrt.

ORGANIKUS ALOE VERA
    A poliszacharidokban, fitoszterolokban, amino –és organikus savakban gazdag aloe vera 
bizonyítottan nyugtató hatású. A növényből készült kivonat tartalmaz egy enzimet, amely a 
bradykinin nevű gyulladásos mediátor erejével hat. Erős antibakteriális és fertőtlenítő hatásá-
nak köszönhetően segít a bőr normál mikroflórájának visszaállításában. 
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VÍZ A HAJSZÁLON 
KÍVÜL

VÍZ A HAJSZÁLON 
BELÜL

NAPOK

TARTÓSÍTÓSZER MENTES / NIKKEL TESZTELT

SEBGYÓGYULÁS DINAMIKÁJA

ALOE VERÁVAL KEZELT BŐR
NEM KEZELT BŐR



A HAJHULLÁS KEZELÉSÉNEK 
SZAKÉRTŐI

BIODINAMIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

ORGANIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

ETIKUS HATÓANYAG

BOTANIKUS HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIOTECHNOLÓGIAI HATÓANYAG

BIODINAMIKUS MENTA ILLÓOLAJ
Reaktiválja és felfrissíti a vérkeringést. Azonnal 
megnyugtatja a fejbőrt, és kellemes érzést hagy 
maga után.

CÉDRUS ILLÓOLAJ
Magas antioxidáns-tartalmú illóolaj, amely a haj 
gyökereinél fejti ki hatását. Stimulálja a perifériás 
vérkeringést – ez kedvez a hajnövekedésnek –, 
aminek következtében nő a fejbőr szöveteinek 
oxigénellátása. Közvetlenül a gyökereknél 
táplálja a hajat.

GYAPOTMAGOLAJ
A gyapotmagolaj a legmagasabb E-vitamin 
tartalmú olajok egyike, s ennek köszönhetően 
remek antioxidáns. Intenzíven hidratál, s a 
telített és telítetlen zsírsavak – különösen az 
egyik alapvető zsírsav, a linolsav – interakciója 
következtében a haj csillogóvá, tápanyagban 
gazdaggá válik.

DYNAGEN
Élesztőből nyert aktív hatóanyag, amely stabi-
lizálja a hajhagyma rögzítését a hajtüszőhöz. 
Elősegíti az egészséges, erős haj növekedését.

BIODINAMIKUS VADGESZTENYE KIVONAT 
A biodinamikus vadgesztenye az egyik legha-
tékonyabb gyógyír a vérkeringés reaktiválására, 
mert stimulálja a hajtüszőket. A benne található 
szaponinnak és eszkulinnak köszönhetően sza-
bályozza a haj áteresztő képességét és rugal-
masságát. Javítja a keringést a véredényekben, 
stimulálja, és erősíti a hajhagymákat.

MENTA KIVONAT
A menta-illóolajból kinyert mentakivonat tisztítja 
a fejbőrt, és összehúzza a szöveteket. Friss ér-
zést hagy maga után, és csillapítja a kellemetlen 
tüneteket (pl. a viszketést). 

NYÁRIORGONA ŐSSEJT
A nyáriorgonából kivont növényi őssejt elősegíti 
a hajtüszők újratermelődését. Minden sejtet 
megvéd az oxidációs folyamatoktól, támogatja 
a további működésüket, és lassítja a sejt-
öregedést.

DENSIPLANT
Hüvelyesekből nyert aktív hatóanyag, amely 
gyorsítja a hajnövekedési – ún. anagén – fázist, 
és lassítja a nyugvó – ún. telogén – időtartamot.

ETIKUS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
TIKFA ÉS MAHAGÓNI
A tikfa kivonatot gyakran használják az Ajurvé-
dikus gyógyászatban – antibakteriális hatása 
mellett – a haj struktúrájának erősítésére. A 
mahagóni a hagyományos afrikai gyógyászat 
egyik közkedvelt alapanyaga, ugyanis energizál 
és serkenti a hajnövekedést.

NÖVÉNYI FEHÉRJÉK
Természetes vegyület, amely védi és erősíti a 
hajszálakat. Szabályozza a nedvességfelvételt, 
és segít fenntartani az ideális állapotot extrém 
körülmények között – pl. magas páratartalom – 
is. Javítja és rugalmassá teszi a haj struktúráját.

KÓKUSZDIÓBÓL NYERT, CINKKEL 
ÖTVÖZÖTT FELÜLETAKTÍV ANYAGOK
Szabályozza a faggyútermelést, elősegíti a 
haj megfelelő oxigénellátását, hatékonyan 
semlegesíti a kellemetlen szagokat, stimulálja 
a sejtanyagcserét és a bőrregenerációt, és 
elősegíti a hajszálak növekedését. 

HAIRSPA COMPLEX TM

Xilitol és laktitol alapú vegyület, amely vissza-
állítja a bőr egyensúlyát, és elősegíti az egész-
séges mikroflóra kialakulását. 

KÜLÖNLEGES TISZTÍTÁS

Revitalizáló hajfürdő 
hajhullás ellen

    Gyengéden tisztítja és méregteleníti a fejbőrt, 
miközben felveszi a harcot a hajhullással.
    Elősegíti a hajnövekedést.
    Reaktiválja a vérkeringést, és táplálja 
a hajhagymákat.
Dörzsöld be vele a nedves hajat, alaposan 
masszírozd be a fejbőrbe, majd öblítsd le. 
Szükség esetén ismételd meg.

mikro-stimuláló hajfürdő

+

+
+

240/950 ml

pH: 3,2 – 4,2

NYÁRIORGONA ŐSSEJT
    A nyáriorgonából kivont növényi őssejt 
elősegíti a hajtüszők újratermelődését. 
    Aktivizálja a szőrképző réteg sejtjeit, 
s növeli a számukat.
    Megvédi a bőr és a hajtüsző sejtjeit 
az oxidációs folyamatoktól.
    Lassítja a hajtüszők korai öregedését, és 
a fejbőr elvékonyodását.

BIODINAMIKUS VADGESZTENYE KIVONAT 
A biodinamikus vadgesztenye az egyik leghatékonyabb gyógyír a vérkeringés 
reaktiválására, mert stimulálja a hajtüszőket. A benne található szaponinnak 
és eszkulinnak köszönhetően szabályozza a haj áteresztő képességét és 
rugalmasságát. Javítja a keringést a véredényekben, stimulálja, és erősíti 
a hajhagymákat.

TERMÉSZETES ALAPÚ FELÜLETAKTÍV ANYAGOK CINKSÓVAL ÖTVÖZVE
A hajhullás egyik fő oka a túlzott faggyútermelés, amelynek következtében 
eltömődnek a hajhagymák. A haj természetes oxigénellátása ezáltal romlik, 
s ez hatással van az egészséges hajnövekedésre.
Cinkalapú felületaktív anyagok:
    Faggyúszabályozó hatásuk miatt a haj oxigénellátása megfelelő lesz.
    Gyengéden elfedik a kellemetlen szagokat.
    Stimulálják a sejtanyagcserét és elősegítik a bőrmegújulást.
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ÍGY VÁLIK DINAMIKUSABBÁ A HAJTÜSZŐK SEJTJEINEK 
ÖNMEGÚJÍTÓ KÉPESSÉGE



INTENZÍV KEZELÉS
INTENZÍV KEZELÉS

Hajhullás elleni kezelés 
a sűrű, erős hajért

Hajhullás elleni, revitalizáló 
kezelés érzékeny hajra

    Stabilabbá teszi, és megerősíti a hajszálak 
és a hajhagymák kohézióját.
    Stimulálja a hajtüszőket, hogy beinduljon 
a hajnövekedés, és elősegíti a fejbőr egész-
séges oxigénellátását.
Tisztítás után kend fel a fejbőrre. Néhány per-
cig hagyd hatni, közben alaposan masszírozd 
be. Szárítsd meg. Használat előtt rázd fel.

    Energizálja a szőrképző réteget, megerősíti a 
hajszálakat, és növeli az ellenálló képességüket.
    Stimulálja a fejbőr vérkeringését, és gyengéden 
hidratál, amitől a legérzékenyebb bőrűek számára 
is kellemes érzetet biztosít.
Tisztítás után kend fel a fejbőrre. Néhány percig 
hagyd hatni, közben alaposan masszírozd be. 
Szárítsd meg. Használat előtt rázd fel.

gyógyír a sűrű hajkoronáért gyógyír az élettel teli hajért 
– érzékeny fejbőrre

+ +

+ +

10 fiale x 5 ml
/ 100 ml

pH: 3,2 – 4,2

10 fiale x 5 ml
/ 100 ml

pH: 5,0 – 6,0

NYÁRIORGONA ŐSSEJT
    A nyáriorgonából kivont növényi őssejt elősegíti 
a hajtüszők újratermelődését. 
    Megvédi a bőr és a hajtüsző sejtjeit az oxidációs 
folyamatoktól.
    Lassítja a hajtüszők korai öregedését, és a fejbőr 
elvékonyodását.

DYNAGEN
    Élesztőből nyert aktív hatóanyag, amely táplálja és megerősíti a hajat.
    Ez a hajnövekedési – ún. anagén – fázisban történik, amikor a hajszál áthatol a belső 
gyökérhüvelyen.
    A fehérjedinamizáció során a dynagen ösztönzi a keratin és kollagén termelést.

DYNAGEN
    Élesztőből nyert aktív hatóanyag, amely táplálja és megerősíti a hajat.
    Ez a hajnövekedési – ún. anagén – fázisban történik, amikor a hajszál áthatol 
a belső gyökérhüvelyen.
    A fehérjedinamizáció során a dynagen ösztönzi a keratin és kollagén termelést.

DENSIPLANT
    Hüvelyesekből nyert aktív hatóanyag, amely stimulálja a hajtüszőket, 
s egyúttal a hajnövekedést. Közvetlenül az új hajszálak kialakulásáért felelős 
molekulákra hat. 
    Foszfolipidekben és fitoszterolokban gazdag, növeli az érfal-hámsejt növekedési 
faktor szintézisét. Azzal, hogy közvetlenül a hajtüszőkre hat, elősegíti, hogy ott kialakuljon 
egy érhálózat, amely aztán megkönnyíti a fejbőr megfelelő oxigén- és tápanyagellátását.
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ÍGY VÁLIK DINAMIKUSABBÁ A HAJTÜSZŐK SEJTJEINEK 
ÖNMEGÚJÍTÓ KÉPESSÉGE
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/ NIKKEL TESZTELT

 

1 2

DYNAGÉNNEL KEZELT HAJ
PLACEBÓVAL KEZELT HAJ

DYNAGÉNNEL KEZELT HAJ
PLACEBÓVAL KEZELT HAJ

KONTROLL        DYNAGEN (1%)

KONTROLL        DYNAGEN (1%)

KONTROLL        DYNAGEN (1%)

KONTROLL        DYNAGEN (1%)

KOLLAGÉN IV: 
+147%1

KOLLAGÉN IV: 
+147%1

ERŐSEBB VÉDELEM, A HAJ LÁGYABB ÉS TÁP-
ANYAGBAN GAZDAG; A HAJTÜSZŐ MEGERŐSÖDIK

ERŐSEBB VÉDELEM, A HAJ LÁGYABB ÉS TÁP-
ANYAGBAN GAZDAG; A HAJTÜSZŐ MEGERŐSÖDIK

1: Bőranalízissel végzett in vitro tesztek. 1%-os Dynagent alkalmaztak napi egyszer, 48 órán keresztül. A felvételeket digitális fotó szoftver segítségével elemezték.

1: Bőranalízissel végzett in vitro tesztek. 1%-os Dynagent alkalmaztak napi egyszer, 48 órán keresztül. A felvételeket digitális fotó szoftver segítségével elemezték.

MEGERŐSÍTI A HAJ ALAPJAIT; TÁPLÁLJA A HAJAT, 
S A HAJSZÁLAK EGÉSZSÉGTŐL CSILLOGNAK

MEGERŐSÍTI A HAJ ALAPJAIT; TÁPLÁLJA A HAJAT, 
S A HAJSZÁLAK EGÉSZSÉGTŐL CSILLOGNAK

KERATIN 17: +42%1

KERATIN 14: +51%1

KERATIN 17: +42%1

KERATIN 14: +51%1
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HAIRSPA COMPLEX TM

    A xilitol és a laktitol együttes hatása azonnal hidratálja az érzé-
keny fejbőrt, s kellemes, hosszú távú hatást fejt ki.
    Kordában tartja a hámlási folyamatot, és erősíti a bőr védőré-
tegét. Visszaállítja a fejbőr ökoszisztémáját, elősegíti az egészséges 
mikroflóra kialakulását, és a kórokozó baktériumok elpusztulását. 

ZÖLDKÁVÉ
    A zöldkávé erőteljes biokémiai hatással bíró hatóanyagokban gazdag. A poli-
fenolok, tanninok és a koffeinek stimulálják a sejtanyagcserét. Klorogénsavat is 
tartalmaz, amely hatékony antioxidáns, és kitűnő védelmet biztosít. A klorogén-
sav egyike azoknak a természetes anyagoknak, amelyek a leghatékonyabban 
képesek meggátolni az 5-alfa-reduktázt. Ez az enzim felel a bőr faggyútermelé-
séért, a hajszálak elvékonyodásáért, s gyakran eltömíti a hajhagymákat.

+



ESZKÖZÖK

BULBO
PM0173
A wellness-forradalom a táplálkozással kezdődik, 
s éppen ezért született meg – az OW és egy olasz 
start up együttműködésével – az OW BULBO. 
A fiatal dizájnerek által kifejlesztett – zöldségek, 
gyógy- és fűszernövények, pozsgások, valamint 
virágok szalonbéli nevelésére használt – LED lámpa 
maga a technológiai innováció. Ennél is több! 
Akár bemutatódarabok „tálalására” is lehet használni, 
hiszen könnyedén elférnek alatta a 240 ml-es üvegek, 
tovább erősítve ezáltal a márka természetes jellegét. 

FA KÉSZLET
PM0098
Tökéletesen kiegészíti a márka többi tagját. 
A készlet egy tálkából, egy spatulából, egy 
kiskanálból és egy ecsetből áll. A bükkből 
készült eszközökkel alaposan össze lehet ke-
verni a komponenseket, s a keveréket könnye-
dén el lehet oszlatni a fejbőrön és a hajon. 
A készlet darabjait pedig egy 100 százalékig 
organikus pamutból készült, újrahasznosított 
táskába csomagoltuk. Hasznos darab, ami 
egyben a szalon dísze.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
PM0181 EN
A kezelési útmutató segít a fodrásznak 
azonosítani a megfelelő kezelési mód-
szert. Előtte azonban el kell végeznie 
a diagnózist a TRICHO-ANALYZER 
videotechnológia segítségével.

DIAGNÓZIS PLAKÁT 
AFFICHE11 EN
200 grammos papírból készült plakát, 
amely becsábítja a vendégeket, és 
arra készteti őket, hogy éljenek a 
speciális eszközökkel végzett, sze-
mélyre szabott diagnózis lehetősé-
gével, s teszteljék a haj- és bőrprob-
lémák megszüntetését célzó OW-
szolgáltatások hatékonyságát.

oway.it

TÜKÖRRE RAGASZTHATÓ KÁRTYÁK
PM0177 EN
Ez a módszer nagy segítségére lehet a fodrásznak, amikor a vendég-
nek ajánlja az OW kezeléseit. Hét elektrosztatikus kártya van – minden 
kezeléshez –, amelyeket fel lehet ragasztani a tükörre, vagy a kirakatba, 
esetleg a pult fölé, ahol a kezelés történik. Minden felületről könnyedén 
leszedhető. A fodrász a kártyák segítségével különböző – az évszaktól 
is függő – kezeléseket tud ajánlani. PEFC tanúsítvánnyal rendelkező, 
100%-ig újrahasznosított alapanyagokból készült.


