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100 %-os természetes hatóanyag tartalom
Erősíti, puhítja és fényesebbé teszi a hajat. Erősíti a hajhagymákat, elősegíti 
a hajszálak növekedését, megszünteti a korpát és a fejbőr viszketését, 
eredményesen alkalmazható hajhullás esetén is.

Összetevők és lehetséges hatásaik:

• Teafa olaj: serkenti a hajnövekedést. Korpás, száraz fejbőrre ajánlott. 
Baktérium- és vírusölő.
• Caffeine/Koffein: segíti a haj növekedését, megállíthatja a hajhullást, 
élénkíti a fejbőrt.
• Piroctone olamin: gomba- és baktériumölő hatású.
• Zöldtea kivonat: elősegíti a haj növekedését, lággyá teszi a hajat.
• Kókusz kivonat: hidratálja a száraz, töredezett hajat. Serkenti a növeke-
dést. Korpás, viszkető fejbőrre jótékony hatással lehet.
•Szappanfű: a szegfűfélék családjába tartozik. Neve arra utal, hogy részeit 
vízzel rázva hab képződik.
•Cocamidopropyl betain/Kókusz tenzid: nagy tisztaságú főleg kókusz-
olajból származtatott kímélő növényi tenzid a betain-félék családjából, 
mely a gyermekeknek és felnőtteknek szánt higiéniai termékekbe  
egyaránt alkalmas.

Hogyan is működik a ShampoONE?

1. TERÁPIA
A koffein és a zöldtea hatásának köszönhetően blokkolja a DHT hormont, 
és ezáltal elhárítja a kopaszodás és hajhullás fő okát.
2. MEGSZÜNTETI A KORPÁSODÁST
Antimikróbás, antimikotikus és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. 
Megszünteti a fejbőr hámlását és megakadályozza annak újbóli kialakulását.
3. REGENERÁLÁS
Aktív komponensei sejt szinten regenerálják a hajat.

Klinikai vizsgálatok eredménye:

• Megszünteti a korpásodást és megakadályozza annak újbóli megjelenését -98 %
• Blokkolja a DHT hormont és megakadályozza a hajhullást – 92 %
• Elősegíti az új haj aktív növekedését – 93 %
• Aktívan táplálja és regenerálja a haj szerkezetét, és sűrűbbé teszi a hajat -92 %

Összetevők (INCI):
AQUA, MELALEUCA ALTER-
NIFOLIA LEAF OIL, CAMELIA 
SINENSIS EXTRACT, CAFFEINE, 
SAPONARIA OFFICINALIS EX-
TRACT, PIROCTONE OLAMINE, 
COCAMIDOPROPYL BETAIN

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 
Mossa meg haját a Shampoo 
ONE-nal egymás után kétszer 
(egy hajmosás alkalmával). A 
második hajmosás során 2-3 
percen keresztül gyengéden 
masszírozza fejbőrét majd ala-
posan öblítse le. Kerülje a sam-
pon szembe kerülését. Szembe 
kerülés esetén azonnal öblítse 
ki a szemet bő vízzel.

Nem tartalmaz szintetikus illatanyagot.


