Kärsitkö ennenaikaisesta hiustenlähdöstä?

Biozell Professional THERAPEUTIC tuotteet ohenevien hiusten tueksi
Oheneville hiuksille kehitetyt Biozell THERAPEUTIC uutuudet auttavat ehkäisemään ja hidastamaan
ennenaikaista hiustenlähtöä. Tuotteiden
teho
perustuu hiuspohjan hyvinvointia tukevien aktiivisten
tehoaineiden ja kasviuutteiden yhteisvaikutukseen.
Hiustenlähdön yleisimpiä syitä ovat mm. hiustuppien
tukkeutuminen tai tulehtuminen, pitkään jatkuva
kiire ja stressi, hormonitoiminnan muutokset ja
raskaus, heikko hiuspohjan pintaverenkierto,
sairaudet ja lääkehoidot sekä huono ruokavalio.
Biozell THERAPEUTIC -tuotteet oheneville hiuksille
tukevat hiuspohjan tasapainoa ja hyvinvointia, millä
estetään hiusten oheneminen ja ennenaikainen
lähteminen. Tuotteet myös parantavat uusien hiusten
kasvun edellytyksiä.
Biozell Professional THERAPEUTIC Oheneville
hiuksille Shampoo ( 200 ml/8,95 €)
Hiuspohjan luonnollista tasapainoa ja hyvinvointia
ylläpitävä shampoo. Sisältää rauhoittavia ja kuorivia
tehoaineita sekä hiuspohjan mikroverenkiertoa
stimuloivia kasviuutteita ja virkistävää mentolia. Sopii
kaikille hiustyypeille.
Käyttö: Vaahdota shampoo kosteisiin hiuksiin ja anna
vaikuttaa 2-5 minuuttia. Huuhtele huolellisesti.
Biozell Professional THERAPEUTIC Oheneville
hiuksille Hoitoaine ( 200 ml/ 8,95 €)
Hiuspohjan luonnollista hyvinvointia ylläpitävä,
hellävarainen hoitoaine. Kosteuttaa ja kuorii hellästi
hiuspohjaa. Hoitaa ja selvittää. Sisältää rauhoittavia ja
kuorivia tehoaineita sekä pintaverenkiertoa
stimuloivia kasviuutteita. Sopii kaikille hiustyypeille.
Käyttö: Levitä pyyhekuiviin hiuksiin ja hiuspohjaan.
Anna vaikuttaa 2-10 minuuttia ja huuhtele haalealla
vedellä. Lämpö tehostaa hoitoaineen vaikutusta.
Voidaan käyttää myös haudehoitona. Viimeistele
hoito oheneville hiuksille kehitetyllä THERAPEUTICseerumilla.
Biozell Professional THERAPEUTIC Oheneville
hiuksille Seerumi ( 200 ml/8,95 €)
Hiuspohjan verenkiertoa stimuloiva seerumi.
Antiseptiset luonnonuutteet, salisyylihappo ja
mentoli desinfioivat, rauhoittavat ja raikastavat
hiuspohjaa. Hillitsee hiuspohjan talineritystä.
Eteerinen teepuuöljy desinfioi hiuspohjaa
monipuolisesti.
Käyttö: Annostele seerumi hiuspohjaan ja hiero
kevyesti. Ei huuhdella pois. Voidaan käyttää
päivittäin.
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Päivittäistavarakaupasta löytyy nyt
hoitotuotteita
ohenevien hiusten
tueksi. Tuotteet
sopivat niin naisille
kuin miehille.
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Vaikuttavat tehoaineet:
Betaine: Kosteuttaa ja hoitaa hiuspohjaa ja hiusta,
vähentää ihoärsytystä.
Panthenol, Pro-vitamiini B5: Kosteuttaa, suojaa ja
korjaa hiusta ja hiuspohjan ihoa. Antiseptinen.
Niacinamide B3-vitamiinijohdannainen: Uudistaa ja
suojaa hiuspohjaa. Edesauttaa hiusnystyn
aineenvaihduntaa antaen paremmat edellytykset
hiusten kasvulle.
Tocopheryl Acetate E-vitamiinijohdannainen: Suojaa
ja kosteuttaa ihoa ja hiusta. Antioksidatiivinen.
Piroctone Olamine: Vähentää hilsettä hiuspohjasta
parantaen hiuspohjan hyvinvointia.
Salicylic Acid: Uudistaa hiuspohjaa, vähentää hilseen
muodostumista ja edistää hiuspohjan hyvinvointia.
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Eteerinen teepuuöljy:
Desinfioi hiuspohjaa monipuolisesti.

Oheneville hiuksille
tarkoitetut Biozell
THERAPEUTIC hoitotuotteet on
kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Tuotteille on myönnetty Avainlipputunnus.

Tehokas kasviuuteseos
Edistää hiuspohjan hyvinvointia ja luo suotuisat
olosuhteet hiustenkasvulle. Parantaa hiuspohjan
mikroverenkiertoa edistäen hiustenkasvua.
Kasviuutteina: rosmariini, peltokorte, nokkonen,
vesikrassi ja isovesikrassi, hieskoivu, isotakiainen,
lääkealoe ja mentoli.
.

Saatavuus: Lokakuusta 2018 lähtien hyvin
varustelluista päivittäistavaramyymälöistä
Tiedustelut: Jaana Blomster,
jaana.blomster@norlas.fi, puh. 040 778 8914
Lisätietoja kuluttajille: www.biozell.fi
Lisätiedot medialle, tuotteet:
Viestintä- ja PR-toimisto Success Story Oy,
satu.sairanen@success-story.fi,
puh. 040 540 7020
Biozell-kuvapankki: Biozell-tuotekuvat ovat
ladattavissa osoitteesta
http://www.biozell.fi/kuvapankki
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!
#biozell #therapeutic

