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rytuał łagodności
TRZON SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH: 
DANDRILYS® 

Bezpośrednio celuje w stan zapalny, 
natychmiast uspokaja i koi  skórę głowy.
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TRYCHOLICZNY PROGRAM ŁAGODZENIA OBJAWÓW UCZULEŃ SKÓRY GŁOWY

PIECZENIE I DYSKOMFORT ?  
 

SCIENTIST APAISANT LOTON
ŁAGODZĄCY 

NATYCHMIASTOWY EFEKT
ZŁAGODZENIA PIECZENIA, SWĘDZENIA,
USPOKOJENIE SKÓRY I ZAPOBIEGANIE
OBJAWOM UCZULEŃ SKÓRY GŁOWY.

 
 

Loton łagodzący 2-w-1 o wyjątkowej
innowacyjnej termoraktywnej teksturze, który
zmieni się w żel podczas kontaktu ze skórą
głowy. Ekstremalna tolerancja jest sekretem
mającym źródło w unikalnej formule
zasadowej. Przywraca płaszcz hydrolipidowy
skóry głowy zapobiegając nawrotom uczulenia. 
Formuła 95% składników naturalnych, wolna
od kompozycji zapachowych i drażniących
barwników. 
Sposób użycia:  kuracja domowa:  nałożyć na
skórę głowy przed myciem, pozostawić na
kilka minut. Spłukać. Umyć włosy i skórę
głowy szamponem APAISANT z linii Scientis.
Powtarzać kurację 1 raz w tygodniu. 
Stosować bezpośrednio przed zabiegiem
koloryzacji w salonie fryzjerskim. 
Poj. 100 ml. 

PIECZENIE I DYSKOMFORT ?  
 

SCIENTIST APAISANT
SZAMPON ŁAGODZĄCY
WSPOMAGAJĄCY SZAMPON DO
CODZIENNEGO STOSOWANIA W

PRZYADKU WRAŻLIWEJ, SKŁONNEJ DO
REAKCJI UCZULENIOWYCH SKÓY

GŁOWY. 
 
 
 

Dzięki  neutralnemu pH  zbliżonemu do
naturalnego ph skóry głowy, oraz bez
zapachowej recepturze, szampon bardzo
delikatnie działa na skórę, łagodzi uczucie
swędzenia i dyskomfortu na skórze głowy.
Formuła 96% składników naturalnych, wolna
od kompozycji zapachowych i drażniących
barwników. 
Sposób użycia: stosować do codziennej
pielęgnacji włosów i skóry głowy skłonnej do
podrażnień, wrażliwej, alergicznej. Dzięki 
 neutralnemu pH  zbliżonemu do naturalnego
ph skóry głowy, szampon bardzo delikatnie
działa na skórę, łagodzi uczucie swędzenia i
dyskomfortu na skórze głowy.
Poj. 300 ml.
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rytuał przeciw
wypadaniu -
zagęszczający włosy

Stymuluje wzrost włosów i zwalcza
reaktywne, tymczasowe lub stopniowe
wypadanie włosów zarówno u mężczyzn jak i
kobiet.
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TRYCHOLICZNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADANIU WŁOSÓW 
& WSPOMAGANIA WZROSTU I ZAGĘSZCZANIA FRYZURY

NADMIERNE WYPADANIE WŁOSÓW?
 

SCIENTIST ANTICHUTE LOTON
 

84% POTWIERDZONYCH
PRZYPADKÓW ZATRZYMANIA

WYPADNIA WŁOSÓW! 
 
 

Stymuluje wzrost włosów i zwalcza reaktywne,
tymczasowe lub stopniowe wypadanie włosów
zarówno u mężczyzn jak i kobiet.  Formuła 99%
składników naturalnych, wolna od kompozycji
zapachowych i drażniących barwników. 
U MĘŻCZYZN: 
Działa na enzym odpowiedzialny za upośledzenie
produkcji testosteronu związany z ATOFIĄ cebulek
włosowych.  Bez tej kotwicy w skórze głowy włosy
obluzowują się wewnątrz cebulki i łatwo wypadają. 
 Kuracja przeciw wypadaniu włosów neutralizuje ten
enzym: REDUKUJĄC utratę włosów. 
U KOBIET: 
Celuje w stymulację WZROSTU NOWYCH WŁOSÓW
przyspieszając odrost mocniejszych i grubszych
włosów.  Wspomaga naturalną szybkość wzrostu
włosów oraz przywraca gęstość i naturalny blask.

Sposób użycia:  Nakładać regularnie na skórę
głowy sekcja po sekcji trzy razy w tygodniu. Nie
spłukiwać. Produkt nie wpływa na układanie
fryzury. Bezzapachowy. Nie uczula i nie podrażnia.
Kuracja 3-miesięczna.  
Poj. 100 ml. 

WŁOSY WYPADAJĄCE, CIENKIE, 
DELIKATNE I BEZ OBJĘTOŚCI

 

SCIENTIST DENSITE SZAMPON
 

WZMOCNIENIE EFEKTU PEŁNEJ
PIELĘGNACJI - SZAMPON
ZAGĘSZCZAJĄCY WŁOSY

Stymuluje wzrost nowych włosów i widocznie
poprawia gęstość, jednocześnie delikatnie
oczyszczając włosy. Dodaje objętości cienkim
włosom, wzmacniając i chroniąc włókno włosa.

Formuła 95% składników naturalnych, wolna
od kompozycji zapachowych i drażniących
barwników.  PROTEINY RYŻOWE dodają
objętości i utrzymują zdrowy poziom
nawilżenia głęboko we włóknie włosa. 
 VITAMIN B6 wspomaga wzrost włosów,
jednocześnie wzmacniając i stabilizując włókna
włosów 
Sposób użycia:  stosować do codziennej
pielęgnacji włosów cienkich i pozbawionych
objętości.  Łagodny dla skóry. 


