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Használata javasolt: hajhullás, hajritkulás, kopaszodás, foltos hajhullás, korpás, viszkető, 
érzékeny fejbőr esetén. Mindennapos használatának célja a fejbőr egészségének megtartása 
és a hajállomány megújítása. 

   ŐSSEJTEK   –   INFORMÁCIÓS GYÓGYÁSZAT   –   TÜNET ÉS OK EGYÜTT KEZELVE 

Növényi őssejt, Panthenol (B5 vitamin), növényi Keratin, Rozmaring, MSM, Koffein és 
Grapefruitmag kivonat tartalmának köszönhetően vitalizáló, tonizáló, regeneráló, hámképző, 
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású. Megerősíti a hajszálakat és növekedésre serkenti a 
hajtermelést.  Növényi hatóanyagok + hozzáadott információk = különleges hatékonyság.  

SZULFÁTMENTES   -   ILLATANYAGMENTES    -   TARTÓSÍTÓSZERMENTES    -   SZINEZÉKMENTES   

Őssejt: a növényi őssejtek az emberi felnőtt őssejtekhez hasonló genetikai 
faktorokkal rendelkeznek, mellyel befolyásolható a bőrünk, a hajhagymáink 
őssejtjeinek működőképessége és vitalitása. A bazsalikom őssejtek a haj 
őssejtjeinek osztódásához szükséges esszenciális anyagokat biztosítják, a „signal” 
beindítja, működésre készteti a mindig ott lévő „ellustult” őssejteket.  

 

 

Aktivációs „szignál”, működést irányító információk: a hajtermelés leállásának oka 
az őssejtek „információs” blokkja, az aktivációs szignál torzulása vagy hiánya. A 
hajtermelés, a faggyúmirigyek, verejtékmirigyek, bőrsejtek működése, az ásványi 
anyagok megfelelő helyre jutása is információsan irányított, mint minden 
folyamat a szervezetben. A panaszok létrejötténél ezek a finom, pontos 
információk sérülnek, torzulnak vagy blokkol az információátadás. A megfelelő 
információs vezérlés bejuttatásával oda hatunk, ahol a hiba létrejött.  

 



 

 

Pantenol: gyulladásgátló, csillapítja az irritált bőrt, bőrnyugtató, ösztönzi a 

felhámképződést és a sebek gyógyulását, megerősíti a hajszálakat a gyökerektől 

a végekig. A bőr, haj és körmök szaruképződéséhez fontos. 

 

Növényi keratin:   bőrápoló, gyulladásgátló és nedvességszabályozó tulajdonságú. 
A hajban is jelenlévő aminosavakból álló mikroproteines anyag, melynek  erősítő 
és védő hatása azonnal érezhető. A haj keratinból épül fel. Keratin hiányában a 
fejbőrben nem tud tökéletes minőségű hajszál fejlődni: elvékonyodik, 
töredezetté és fénytelenné válik, hullani kezd 

 

Koffein: Kutatások szerint a haj növekedését stimulálja. Az International Journal 

of Dermathology intézetben a kopasz fejbőr területre közvetlenül koffeint 

alkalmaztak. A kísérletekben szignifikánsan igazolták a koffein hajnövekedésre 

kifejtett jótékony hatását. Ez a hatóanyag mélyen behatol a szőrtüszőkbe és 

újjáéleszti még az elsorvadt hajhagymákat is.   

MSM:  gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, a sejtek falát átjárhatóbbá teszi, 
így a méreganyagok ki- és a tápanyagok bejutása zökkenőmentesebb. Felel a 
sejtek közötti rugalmas kötésekért és létfontosságú a keratin (haj, bőr, körmök) 
megalkotásában. Szervezetünkben folyamatosan születnek új sejtek, ezért a 
kénellátásnak sem szabadna akadozni, sőt az életkor előrehaladtával egyre 
nagyobb mennyiségre lenne szükség.  

 

Rozmaring:  az egyik legjobb hajnövesztő-és regeneráló gyógynövény. Serkenti a 
fáradt fejbőrt, aktiválja a mikro keringést, stimulálja a hajhagymákat, elősegíti a 
hajnövekedést, megállítja a hajhullást.  

 

Mentol: a menta illóolaj egyik alkotóeleme. Intenzív és kellemes illattával frissítő, 

feszültségoldó, fájdalomcsillapító és erőteljesen hűsítő hatású, csökkenti a fejbőr 
viszketését. 

 

Grapefruitmag kivonat: baktérium, gomba és vírusölő hatású, tehát korpásodás, 
túlzott zsírosodás kezelésére is alapvetően alkalmas. 

 

INCI: 100 % NATUR Aqua, Panthenol, Dehydrolized Keratin, Ocinum Basalicum Hairy Root culture 
Extract and Helianthus Annuus Seed Oil and Cocos Nucifera O, Rosmarinus Officinalis Hydrolatum, 
Dimethyl sulfon, Caffeine, Phenoxyethanol, Ethylhexyl glycerine, Citrus Grandis Extract, Menthol.  



 
 

 

 


