
DENSIFYING KIT
ЛЕЧЕНИЕ НА КОСОПАД 



ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД 250 МЛ
DENSIFYING SHAMPOO 250 ML

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Уплътнява косата.
• Предотвратява косопада.
• Ускорява разтежа на косъма.
• Балансира отделянето на 

себум от скалпа.
• Контролира омазняването.
• Максимална защита на 

структурата на косата.

Формат: 250 мл



АКТИВНИ СЪСТАВКИ:
• Масло от чаено дърво -

Предотвратява натрупването на остатъци от 
стилизанти, като по този начин се избягва
запушването на космените фуликули и се 
подобрява здравето на косата.

• Градински чай - Помага за стимулиране
растежа на косата чрез намаляване на 
производството на себум на скалпа. Придава
плътност, жизненост и блясък на косъма.

ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД 250 МЛ
DENSIFYING SHAMPOO 250 ML



АМПУЛИ ПРОТИВ КОСОПАД 
ENERGIZER PLATINUM 12 бр х 10 мл

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Засилва и удължава фазата на 

растеж на косъма.
• Предотвратява загубата на коса.
• Балансира отделянето на себум

и тонизира скалпа.
• Създава среда за здрав и силен 

фуликул.
Формат: 12 ампули по 10 мл



АКТИВНИ СЪСТАВКИ:
• Градински чай - Засилва и укрепва влакната

на косата, засилва растежа на косата и се бори с 
косопада.

• Пшенични протеини - Те имат
запълваща и защитна функция върху косъма. 

• Микроингредиенти - Комплекс от 
специфични активни съставки - желязо, магнезий, 
цинк с балансиращо действие.

• Масло от коприва - Копривата съдържа
големи количества протеини, витамини и минерали, 
желязо, силициева киселина, функционална срещу
пърхот и косопад.

АМПУЛИ ПРОТИВ КОСОПАД 
ENERGIZER PLATINUM 12 бр х 10 мл



НАЧИН НА УПОТРЕБА:
• Измийте косата с ШАМПОАН 

ПРОТИВ КОСОПАД 250 МЛ 
DENSIFYING SHAMPOO 250 ML

• Подсушете косата с кърпа.
• Нанесете ампулата в скалпа.
• Масажирайте 3 минути.
• Не изплайквайте.
• Може да причини загряване, 

което отшумява след 5 минути.

АМПУЛИ ПРОТИВ КОСОПАД 
ENERGIZER PLATINUM 12 бр х 10 мл



DENSIFYING KIT
ЛЕЧЕНИЕ НА КОСОПАД 



KERATIN RECONSTRUCTOR 
GOLD 12 бр х 10 мл

АМПУЛИ за преструктуриране на 
увредена, суха и химически 

третирана коса.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Подхранват и разплитат косата.
• Придават мекота и блясък на 

косата.
• Укрепват структурата на косъма

и подобрява неговата
еластичност.

• Предотвратяват цъфтежа и 
начупването на косъма.Формат: 12 ампули по 10 мл

KERATIN RECONSTRUCTOR GOLD 12 бр х 10 мл
АМПУЛИ за преструктуриране на увредена, суха и химически 

третирана коса.



АКТИВНИ СЪСТАВКИ:
• Кератин - подобно на кератиновата структура 

на косата, има уплътняваща и преструктурираща
функция.

• Пшенични протеини - Те имат запълваща
и защитна функция върху косъма. 

• Масло от нар - Регенериращото действие на 
нара подпомага лечението на суха и чупеща се коса.

• Масло от арган - Богато на антиоксидантни 
то предотвратяване стареенето на косата, чрез 
защита от свободните радикали.

KERATIN RECONSTRUCTOR GOLD 12 бр х 10 мл
АМПУЛИ за преструктуриране на увредена, суха и химически 

третирана коса.



НАЧИН НА УПОТРЕБА:
• Измийте косата с подходящ 

шампоан.
• Подсушете косата с кърпа.
• Нанесете ампулата по 

дължината на косата.
• Оставете да престои 5 минути.
• Нанесете подходяща

маска/балсам за коса.
• Оставете да престои 5 минути.
• Изплакнете обилно с вода.

KERATIN RECONSTRUCTOR GOLD 12 бр х 10 мл
АМПУЛИ за преструктуриране на увредена, суха и химически 

третирана коса.
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