Шампунь для зміцнення та
посилення росту волосся
для жінок
Збільшуйте об’єм за допомогою шампуню
Nanogen. Інтенсивний і легкий жіночий
шампунь для повноцінного догляду, що сприяє
збільшенню густоти волосся. Він ніжно очищає
ваше волосся, створюючи миттєвий ефект
об’єму і густини від першого застосування.
Шампунь має заспокійливий ефект, завдяки
вмісту алое і ромашки, зменшує роздратування
шкіри голови… Цей шампунь ідеально
підходить для жінок з тонкою або неслухняною
текстурою волосся.
Завдяки вмісту
унікального комплексу Nanogen Hair Growth
Factor (фактор росту волосся Nanogen), він
забезпечує густоту, не впливаючи на
нормальний ріст волосся. Він підходить для
тих, хто користується міноксидилом, та
ідеально поєднується з Кондиціонером для
зміцнення та посилення росту волосся для
жінок від Nanogen.

000 грн.

Кондиціонер для зміцнення
та посилення росту волосся
для жінок
Кондиціонер для жінок, які мріють про здорове
та гарне волосся. Кондиціонер для жінок, який
суттєво потовщує тонке волосся, надаючи йому
дивовижну
густоту
і
об’єм.
Науково
розроблений, з унікальним комплексом
Nanogen Hair Growth Factor (факторів росту
волосся Nanogen) і гіалуроновою кислотою …
Цей легкий кондиціонер для щоденного
догляду за волоссям створений, щоб не
обтяжувати волосся. Містить гіалуронову
кислоту, яка активно зволожує волосся та шкіру
голови. Підходить для тих, хто користується
міноксидилом. Ідеально підходить для
використання разом з Шампунем для
зміцнення та посилення росту волосся для
жінок.

000 грн.

Шампунь NANOGEN 7 в 1
для жінок
Потужна зволожуюча формула забезпечує
безліч неймовірних переваг, покликаних
підтримати ваше волосся та шкіру голови в
оптимальному стані для того, щоб волосся
росло максимально здоровим і густим.
Шампунь Nanogen 7 в 1 – це багатоцільовий
підхід в один крок у догляді за волоссям .
Вироблено без тестування на тваринах

Не містить парабени, sls / sles, силікони
Підходить для
міноксидил

тих,

хто

використовує

000 грн.

Шампунь для зміцнення та
посилення росту волосся
для чоловіків
Шампунь для зміцнення та посилення росту
волосся для чоловіків Nanogen – це потужний
щоденний засіб, що сприяє збільшенню
щільності волосся. Результат відчутний вже
після першого застосування. Підтримує
нормальний ріст волосся, зміцнює волосяні
фолікули, зволожує та стимулює ріст волосся.

Вироблено без тестування на тваринах
Не містить парабенів, SLS / SLES, силікон

Підходить для тих, хто вікористовує міноксидил
Лікувальний шампунь для зміцнення волосся
Nanogen – унікальний тип шампуню,
створеного тільки для чоловіків. Підтримуючи
ріст здорового волосся, він зміцнює, зволожує
та надає волоссю силу від першого миття.
Підходить
для
тих,
хто
користується
міноксидилом.

000 грн.

Шампунь та кондиціонер 5
в 1 для чоловіків
Багатоцільовий
лікувальний
шампунь
і
кондиціонер 5 в 1 створений спеціально для
чоловіків.
Багатоцільовий
лікувальний
шампунь
і
кондиціонер 5 в 1 створений спеціально для
чоловіків. Сприяє потовщенню та ущільненню
волосся. Глибоко очищає пори та інтенсивно
готує шкіру для подальшого догляду. Живить та
зволожує волосся. За рахунок амінокислот
волосся миттєво набуває сильнішого та
еластичнішого вигляду.
Вироблено без тестування на тваринах
Не містить парабенів, SLS / SLES, силікон
Підходить для тих, хто вікористовує міноксидил

000 грн.

Спрей для фіксації
кератинового волокна
Ідеальний партнер Кератиновим волокнам
Наноген. Спеціально розроблений для фіксації
та стійкості кератінового волокона до вітру,
дощу і поту.

Підходить для чоловіків і для жінок
Зроблено без тестування на тваринах

Не містить парабени, SLS / SLES, силікони
Підходить для
міноксидил

тих,

хто

використовує

Спеціально розроблена система нанесення
дозволяє
максимально
закріплювати
і
утримувати волокна на волоссі при вітрі та
дощу. Так само спрей захищає колір волокон
від дії ультрафіолетових променів. Спрей при
нанесенні, не порушує малюнок самого
волокна на волоссі.

000 грн.

Сироватка для стимуляції
росту волосся Nanogen
Сироватка для стимуляції росту волосся
Nanogen стимулює волосяні фолікули, що
робить волосся помітно густішим за рахунок
максимального вмісту комплексу Nanogen Hair
Growth Factor (факторів росту Наноген).
Ефективна формула спеціально розроблена для
мінімізації випадіння волосся, підтримки шкіри
голови в оптимальному для росту здорового
волосся й зміцнення фолікул стані.

000 грн.

Кератинові волокна
NANOGEN
Відомі по всьому світу кератинові волокна
Наноген – це ідеальний засіб для кожного
зробити свою зачіску більш густою та
об’ємною. Вони дуже легко наносяться і ви
маєте можливість отримати густу зачіску та
приховати небажані участки рідкого волосся.
Доступні в 10 відтінках.

Гендер нейтральний
Вироблено без тестування на тваринах

Не містить парабенів, SLS / SLES, силікон
Підходить для тих, хто вікористовує міноксидил

Кератінові
волокна
поєднують
неперевершений контроль якості з унікальною
запатентованою технологією Nanogen Kinetic.
Таким чином, клієнти отримують продукцію
виняткової якості.

000 грн.

Спрей для прикорневого
об’єму та зміцнення
волосся
Легкий спрей, що швидко вбирається, для
зміцнення волосся. Підіймає волосся біля
кореня та потовщує кожну прядку. Результат?
Густе доглянуте волосся.

Не містить парабенів, SLS / SLES, силікон
Цей простий у використанні нежирний спрей
для зміцнення волосся містить коктейль з
інгредієнтів для догляду за волоссям та шкірою
голови, забезпечуючи миттєвий об’єм і підйом
кожної прядки. Ніацинамід і зелений чай
допомагають заспокоїти шкіру голови й
захищають від пошкоджень, викликаних
довкіллям. Провітамін В5 інтенсивно зволожує
волосяні фолікули. Волосся зволожене,
блискуче,
з
меншою
кількістю
наелектризованого та випадаючого волосся.
Спрей Nanogen Root Boost підходить для тих,
хто використовує міноксидил, та не містить
похідних та SLS формальдегіду.

000 грн.

Зволожуючий гель для
волосся, unisex
Гель із гіалуроновою кислотою для зволоження
волосся надає йому видимої густоти. Не липкий
і легкий, він залишає волосся еластичним,
м’яким і зволоженим після першого
використання.
Зволожуючий гель дуже підходить для більш
довгого волосся, оскільки, на відміну від
багатьох сироваток і кремів, він не обтяжує
довге волосся. Довге тонке волосся часто
виграє за рахунок прикореневого об’єму, що
дозволяє уникнути обтяження по всій довжині.
Зволожуючий гель у разі використання на
тонкому довгому волоссі робить саме це,
додаючи об’єму та щільності від коренів до
самих кінчиків, сповнюючи волосся здоров’ям і
життєвою силою.

000 грн.

Фітоесенціальний шампунь
для чутливої шкіри
CalmORising
100 мл, 250 мл, 750 мл
Забезпечує екстраделікатне очищення,
необхідне для чутливої та подразненої шкіри
голови. Створює освіжаючий, зволожуючий і
стимулюючий ефект кровообігу.
Підходить для частого використання та у
випадках лупи.
ІНГРЕДІЄНТИ
Протеїни пшениці, масло гіркого апельсина,
екстракт цедри апельсина, олія з кісточок
апельсина, ментол.
.

000 грн.

ORISING Фітоесенціальний
шампунь проти випадіння
H.G. System
100 мл, 250 мл, 750 мл
Фітоесенціальний шампунь H.G.System з корою
хінного дерева багатий рослинними
екстрактами з сертифікованого біологічно
чистого сільського господарства, допомагає
гармонізувати фізіологічний цикл росту
волосся.
Рекомендований для тонкого, рідкого волосся з
повільним зростанням.
ІНГРЕДІЄНТИ

Комбіновані екстракти деревію, червоного
винограду, мати-й-мачухи і кори хінного
дерева; екстракти шавлії, розмарину; олія
солодкого апельсина, мандарина

000 грн.

ORISING Фітоесенціальний
шампунь відновлюючий
3 Actions
250 мл
Сприяє відновлюванню волосся завдяки
наявності з’єднання рослинних білків з різною
меллекулярною масою і діє як на кортекс, так і
на кутикулу. Формула збагачена маслами
Бабассу і Мурумуру, отриманими з плодів двох
видів пальми, яка росте в Амазонії.
Інтенсивна реконструююча процедура з
формулою, розробленою для тонкого і
пошкодженого хімічними процедурами або
впливом атмосферних агентів волосся. Вже
після першого використання шампуню волосся
стає більш щільним, еластичним і блискучим.

000 грн.

Шампунь StaminORising
100 мл, 250 мл, 750 мл
Фітоесенціальний шампунь проти випадіння
StaminORising
У складі фітоесенціального шампуню
StaminORising відсутня sodium laureth sulfate,
але використовуються поверхнево-активні
речовини, що не змінюють гідроліпідний шар і
капілярну структуру. Володіє дією,
спрямованою проти забруднення, зменшуючи
прикріплення частинок пилу до поверхні
волосся.
Рекомендований при вікових змінах (з 25
років), для уповільнення природних процесів
старіння фолікулів в зрілому віці, для зміцнення
мембран клітин шкіри.
ІНГРЕДІЄНТИ
Екстракт насіння моринги, екстракт гінкго
білоба, протеїни шовку, олія шавлії лікарської,
олія лаванди вузьколистої, клітинна культура
яблука садового, рисові протеїни, екстракт
зеленого чаю, екстракт листя кропиви, ментол.

000 грн.

Шампунь Orising Caduta
100 мл, 250 мл, 750 мл
Фітоесенціальний шампунь проти випадіння
волосся
Фітоесенціальний шампунь проти випадіння
волосся зміцнює волосяні цибулини, запобігає
випадінню волосся, покращує мікроциркуляцію
крові.
Рослинний протеїновий комплекс благодійно
впливає на кератинову структуру волосся.
Рекомендується при всіх видах випадіння
волосся.
ІНГРЕДІЄНТИ

Екстракт квітів календули, екстракт листя
кропиви, гідролізований шовк, олія трави
шавлії лавандолистного (сальвія), олія перцевої
м'яти, олія з листя м'яти, масло квітів і листя
чебрецю, пантенол.

000 грн.

ORISING Шампунь Antiforfora
100 мл, 250 мл, 750 мл
Фітоесенціальний шампунь проти лупи
Фітоесенціальний шампунь проти лупи з
екстрактом ісландського лишайника
використовується для усунення як жирної, так і
сухої лупи. Нормалізує гідроліпідний баланс
шкіри голови, містить протигрибкові і
антимікробні компоненти, які знищують
грибок, що викликає лупу, і надовго захищають
шкіру голови і волосся від її повторної появи.
Усуває запалення, лущення шкіри голови,
зменшує сальність волосся.
ІНГРЕДІЄНТИ
Екстракт ісландського лишайника, екстракт
кореня лопуха, пантенол, гідролізований шовк,
олія перцевої м'яти, олія листя м'яти, масло
лаванди.

000 грн.

ORISING Фітоесенціальний
шампунь для об'єму Orising Filler
System
250 мл
Для тонкого волосся, яке потребує додаткового
об“єму.
Делікатно очищає, надаючи щільність і обсяг
тонкому волоссю. Містить пантенол і олію
Аргана, що сприяють зволоженню і підтримці
цілісності структури волосся.
Результат: добре зволожене та міцне волосся.
Обсяг від коренів до самих кінчиків.
Відновлення структури волосся до
оптимального стану.
ІНГРЕДІЄНТИ
Екстракт червоного апельсина, олія ши, олія
Аргана, пантенол.

000 грн.

Фітоесенціальний очищуючий
ребалансуючий шампунь з
білою глиною Purifying Orising
100 мл, 250 мл, 750 мл
Створений на основі білої глини і збагачений
різноманітними рослинними екстрактами
натурального походження, допомагає
нейтралізувати негативний вплив забруднення
навколишнього середовища на шкіру голови і
волосся.

ІНГРЕДІЄНТИ
Біла глина, олія андироби, екстракт берези,
алое

000 грн.

ORISING Шампунь Grassa
100 мл, 250 мл, 750 мл
Фітоесенціальний шампунь для жирної шкіри
голови і волосся
Володіє сильною відновлюючою,
регенеруючою і протизапальною дією.
Стимулює водносольовий і жировий обмін в
клітинах епідермісу. Коригує активність сальних
залоз. Сприяє розчиненню і видаленню
надлишків шкірного сала.
ІНГРЕДІЄНТИ

Екстракт меліси, лимонна олія, екстракт листя
шавлії, протеїни шовку.

000 грн.

ORISING Спортивний шампунь
Orising Sport Time
250 мл
Фітоесенціальний шампунь для волосся і тіла
Sport time
Призначений для волосся та тіла. Підходить
для щоденного використання (цьому сприяє
відповідне для шкіри значення ph-5).
Рекомендований спортсменам, плавцям і всім,
хто бажає захистити своє волосся і тіло від
шкідливого впливу навколишнього середовища
(наприклад, хлорованої води).
Фітоесенціальний спортивний шампунь Orising
Sport Time буквально заряджає енергією, додає
бадьорості і забезпечує відчуття чистоти,
свіжості і комфорту на тривалий час. До складу
шампуню входять найцінніші вітаміни А, В і Е, а
також натуральні рослинні екстракти троянди,
алое вера і сальвії.
Даний засіб додає волоссю блиск по всій
довжині, роблячи їх еластичними і слухняними.

000 грн.

ORISING Фітоесенціальний
шампунь для сухого волосся
ArgORising
250 мл, 750 мл
Фітоессенціальний шампунь для сухого волосся
ArgORising рекомендований для будь-якого
типу волосся, особливо для сухих і
пошкоджених. Завдяки високій концентрації
масла Аргана і насіння соняшнику, шампунь
захищає волосся від шкідливих УФ-променів,
інтенсивно відновлює волосся, роблячи їх
сильними, зволоженими і блискучими.
ІНГРЕДІЄНТИ
Арганова олія, екстракт лічі, екстракт моринги,
рисовий протеїн

000 грн.

ORISING Фітоесенціальний
шампунь проти випадіння
5-AlfORising
100 мл, 250 мл, 750 мл

Не містить sodium laureth sulfate, але містить
поверхнево-активні речовини, які зберігають
гідроліпідний шар і дбайливо ставляться до
структури волосся. Дане фітоессенціальний
засіб багатий рослинними екстрактами, таким
як просо звичайне, яке здійснює живильну
функцію. Саме тому даний засіб
рекомендується при слабкому і ламкому
волоссі. Наявність екстракту бамбука, який
відповідає за зникнення подразнень, має
відновлюючу і заспокійливу дію при запаленій
шкірі голови. До складу також входить екстракт
кінського каштана, стимулюючий
мікроциркуляцію крові, а також екстракт бузку
звичайного - ефективного інгібітора ензиму 5альфа редуктази.

ІНГРЕДІЄНТИ
Екстракт кінського каштана, екстракт бамбука;
ефірні масла цедри апельсина, лимона,
мандарина; екстракт проса звичайного,
протеїни пшениці, екстракт клітинної культури
бузку звичайного.

000 грн.

ORISING Дитячий шампунь з
екст.волошки Трікі
150 мл
Фітоесенціальний дитячий шампунь створений
спеціально для делікатної шкіри дитини. У його
формулі особливу увагу було приділено
використанню поверхнево-активних речовин
природнього походження, які володіють
добрим вимиваючим ефектом, але не
порушують баланс шкіри.
За шкірою дитини треба дуже уважно стежити,
оскільки її роговий шар ще недостатньо
розвинений і, отже, дає менший захист усьому
організму. Дитячий шампунь від лабораторії
Orising не подразнює очі, багатий такими
заспокійливими речовинами, як ромашка та
волошка. Його запах дуже делікатний та не
містить алергенів.
ІНГРЕДІЄНТИ

Екстракт ромашки, екстракт волошки

000 грн.

Маска Orising на основі
масла аргани ArgOrising
125 мл
Фітоесенціальна маска для сухого волосся
ArgORising
Ця чудова маска-процедура краси для
пошкодженого, тьмяного волосся без тонусу.
Після нанесення маски волосся набуває
щільність, блиск і шовковистість.
ІНГРЕДІЄНТИ

Багата натуральними активними речовинами,
такими як екстракти лічі, біологічно чистого
польового хвоща і берези, які діють в синергії з
аргановою олією біо і екстрактом соняшнику.

000 грн.

Маска Orising Caduta

75 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл
Фітоесенціальна зміцнююча маска
Рекомендується для лікування всіх видів
випадіння волосся. Завдяки вмісту протеїнів
шовку надає волоссю здоровий зовнішній
вигляд, зміцнює їх структуру і коріння. Дію
можна посилити, додаючи в нього
фітоесенціальну олію.

ІНГРЕДІЄНТИ
Протеїни пшениці, гідролізований шовк.

000 грн.

Маска Orising Hair Filler
System
125 мл

Фітоесенціальна маска для об’єму Orising Filler
System
Підходить для тонкого, позбавленого об’єму
волосся. Застерігає волосся від сплутування,
сприяє легкому розчісуванню, надає
зволоження і блиск волоссю. Результат - добре
зволожене, еластичне, міцне волосся, що легко
розчісується. Відновлює структуру волосся до
оптимального стану.
ІНГРЕДІЄНТИ
Органічний екстракт хвоща, олія оливкового
дерева, екстракт, берези, фіалки триколірної,
органічна олія Аргана

000 грн.

Маска Orising Grassa
150 мл, 250 мл, 500 мл
Відновлює гідроліпідний бар'єр шкіри. Надає
регенеруючу і очищаючу дію. Олія меліси
регулює роботу сальних залоз і відновлює
тонус шкіри голови. Надає зволожуючу,
живильну, вітамінізуючу дію.
ІНГРЕДІЄНТИ
Олія меліси, амінокислоти шовку, гліколева
кислота, екстракт насіння розторопші
плямистої.

000 грн.

Маска Orising Antiforfora
проти лупи з екстрактом
берези
150 мл, 250 мл, 500 мл

Рекомендується при підвищеній сальності, лупі,
свербінні і чутливій шкірі голови. Надає
дезодоруючу, антисептичну, заспокійливу дію.

ІНГРЕДІЄНТИ
Екстракт листя берези, екстракт кори верби,
піроктон оламін, олія чебрецю,олія перцевої
м'яти, гідролізований шовк

000 грн.

Маска-скраб Orising
95 мл
Регенеруюча відлущуюча маска-скраб для
шкіри голови
Завдяки своїй унікальній формулі, багатій
активними інгредієнтами, делікатно відлущує
відмерлі клітини з поверхні шкіри голови,
допомагає контролювати дію 5-альфа
редуктази і одночасно стимулює
мікроциркуляцію крові в дермальному шарі.

Маску доцільно використовувати в синергії з
мінераммідами.
ІНГРЕДІЄНТИ
Екстракт з фрукта зубчастої пальми (Serenoa
Serrulata); екстракти мати-й-мачухи, деревію
звичайного, хінного дерева; порошок кісточок
абрикоса садового, цистеїн, біотин (вітамін В7
або Н), вітамін В6.

000 грн.

Маска Orising Cocco
75 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл
Фітоесенціальная зволожуюча маска для
волосся з кокосовим маслом
Якісно вирівнює волосяний стрижень, роблячи
його більш міцним, пружним, і шовковистим.
Глибоко зволожує, відновлює внутрішню
матерію волосся. Надає йому блиск і
яскравість.

ІНГРЕДІЄНТИ
Натуральне масло кокосу, протеїни шовку,
лимонна кислота, екстракт вівса.

000 грн.

Дитяча маска Orising Шеви
125 мл
Фітоесенціальна дитяча маска Шеви
Дитяча крем-маска для волосся з екстрактом
алое, авокадо та протеїнами молока.
Надає волоссю блиск та сприяє легкому
розчісуванню.

Для найкращого результату рекомендовано
використовувати засіб в поєднанні з шампунем
цієї серії.
ІНГРЕДІЄНТИ

Екстракти алое, авокадо і протеїни молока

000 грн.

Маска з білою глиною
Purifying ORising
125 мл
Фітоесенціальна очищаюча маска з білою
глиною Purifying ORising
Створена на основі білої глини, збагачена олією
андироби, екстрактом берези, хвоща
польового та алое органічного походження.
Рекомендується як для делікатного та
глибокого очищення шкіри обличчя, так і для
особливо чутливої і пошкодженої шкіри голови.

ІНГРЕДІЄНТИ
Каолін; екстракти алое, арніки, лопуха, берези,
хвоща; олія андироби

000 грн.

Orising Helianthi's Color
Protection
250 мл, 750 мл
Фітоесенціальна маска-бальзам «Захист
кольору» HELIANTHI'S
Маска-бальзам для фарбованого і хімічно
пошкодженого волосся.
Хеліогенол, екстракт з насіння соняшнику,
допомагає зберегти колір фарбованого
волосся, сприяє відновленню структури
волосся.
Природний сонцезахисний фільтр, захищає від
шкідливого впливу сонячних променів.
Полірує (закриває) кутикулу волосся, сприяє
легкому розчісуванню.
ІНГРЕДІЄНТИ
Хеліогенол - концентрований гліколевий
екстракт насіння соняшнику; Вітамін Е, екстракт
лічі.

000 грн.

ORISING Відновлююча Маска
3 Actions
125 мл
Відновлювальна процедура – 3Action шампунь і
маска – являє собою унікальне рішення для
того, щоб мати щільне, еластичне і блискуче
волосся за одну процедуру.
Сприяє відновлюванню волосся завдяки
наявності з’єднання рослинних білків з різною
меллекулярною масою і діє як на кортекс, так і
на кутикулу. Формула збагачена маслами
Бабассу і Мурумуру, отриманими з плодів двох
видів пальми, яка росте в Амазонії.
Інтенсивна реконструююча процедура з
формулою, розробленою для тонкого і
пошкодженого хімічними процедурами або
впливом атмосферних агентів волосся. Вже
після першого використання волосся стає більш
щільним, еластичним і блискучим

000 грн.

ORISING Фітоесенціальний
мінералізуючий мус
200 мл
Завдяки своєму багатому мінеральному складу
рекомендується для сухого, сильно
пошкодженого волосся. Глибоко зволожує і
регенерує волосся. Суміш зволожуючих
речовин роблять волосся м'яким, здоровим і
блискучим. Після його застосування волосся
стає легким в розчісуванні і блискучими.
Мус не містить газ, що дозволяє вибрати
оптимальну дозу.

000 грн.

ORISING Фітоесенціальний
протеїновий мус фіксації
200 мл
Надійно фіксує укладку, гарантує збереження
форми і об'єму протягом дня. Рекомендований
для сухого, ламкого волосся. Створює рухливу
фіксацію, посилюючи блиск і зберігаючи
вологу. Потовщує волосся завдяки
інноваційному комплексу з 18 протеїнів шовку
з малою молекулярною вагою. Волосся не
склеюється, зберігає вологу і надовго утримує
зачіску. Мус можна використовувати перед
укладанням феном (захищає волосся при
гарячій сушці). Ефективний при вологості, має
антистатичний ефект.
ІНГРЕДІЄНТИ

18 протеїнів шовку з малою молекулярною
вагою
.

000 грн.

ORISING Енергетичний
лосьйон
150 мл
Продукт на натуральній основі для глибокого
очищення шкіри голови. Його використання
доцільно у якості попередньої стадії будь-якої
лікувальної процедури.
Рекомендується для усіх типів шкіри, головним
чином при себореї, гіпергідрозі шкіри голови,
лупі та звичайному облисінні. Його
застосування є першою та дуже значущою
фазою лікувально-профілактичного процесу.
Особливий склад цього препарату, який
розчиняє керотин, дезинфікує та очищує
глибокий епітелій (очищує і фолікули), а також
відкриває пори шкіри голови, що сприяє
якісному покращенню наступної інтенсивної
пенетрації активних інгредієнтів лікувальних
препаратів.

000 грн.

ORISING Флюїд для
пошкоджених кінчиків волосся
60 мл
Живить та зволожує пошкоджені кінчики, а
також дозволяє моделювати зачіску, не
залишаючи жирності та не обтяжуючи волосся.
ІНГРЕДІЄНТИ
Ціклопентасілоксан, диметикон,
токоферілацетат

000 грн.

ORISING Пантесальміна Крембальзам з пантенолом
Регенеруючий крем з пантенолом Gestil Crema
Pantesalmina Ristruturante
Цей відновлюючий бальзам спеціально
розроблений для догляду за пошкодженим
волоссям. Містить чистий пантенол і мінерали,
які швидко і ефективно відновлюють структуру
волосся, зволожують його, надаючи пружність і
еластичність, захищає від впливу
навколишнього середовища. Унікальна
композиція крему рекомендується для
пошкодженого, ламкого, а також у випадках
випадіння волосся.
Інгредієнти:
PANTHENOL - Пантенол (Провітамін В5),
RICINUS COMMUNIS - Рицина Звичайна,
PARAFFINUM LIQUIDUM - Кристали рідкого
парафіну

000 грн.

ORISING Краплі для волосся
Бенедеті плюс
50мл
Краплі для волосся живлять волосяні цибулини,
зміцнюють, перешкоджають їх випадінню та
сприяють росту здорового і міцного волосся.
Даний продукт є лікувально-профілактичним і
ефективно відновлює пошкоджене
волосся,повертає життєву силу виснаженому і
ослабленому волоссю.

000 грн.

ORISING Тонік для волосся
сильно зволожуючий з
пантенолом Alan Jey
Мінеральні солі з пантенолом допомагають
вирішити проблему виснаженого волосся,
створених різними факторами (хімічна завивка,
фарбування, укладка феном),а також при
лущені шкіри голови зі струпами.

000 грн.

ORISING Тонік для волосся
сильно зволожуючий з
мінералами Alan Jey
Мінеральні солі і рослинні компоненти
сприяють відновленню пошкодженої структури
волосся, надають зволоження, виняткову
міцність і блиск.
Пом'якшувальні речовини і кондиціонери
сприяють регенерації сухого, ламкого і хімічно
пошкодженого волосся.

000 грн.

