Biokera (bio + keratin) produktai –
Jûsø plaukø ir galvos odos
intensyviam gydymui !
Biokera produktø linijà Jums siûlo kompanija Salerm, kuri veikia daugiau nei 50 metø ir ðiandien yra viena ið
svarbiausiø Ispanijos kompanijø groþio ir plaukø prieþiûros srityje. Biokera linijos produktai yra skirti
intensyviam galvos odos ir plaukø gydymui.

Efektyvumà Biokera produktams suteikia šios augalinës medþiagos:
•
•
•
•

•

Nasturtø ekstraktas – ðio augalo aktyvieji komponentai stimuliuoja plauko svogûnëlio veiklà, uþkerta kelià plaukø iðkritimui. Be to,
ekstraktas pasiþymi gydomuoju poveikiu.
Baltøjø dilgëliø ekstraktas – augalinis ekstraktas, pasiþymintis stipriu antiseborëjiniu poveikiu. Palaiko teigiamus virðutiniø galvos
odos sluoksniø metabolizmo pokyèius dël specifinio baktericidø poveikio.
Dviskiauèio ginkmedþio ekstraktas – augalinis ekstraktas, turintis visuotinai pripaþintà sveikatinamàjá poveiká. Atkuria dël ávairiø
prieþasèiø susilpnëjusius plaukus.
Vaisiø vitaminø kompleksas – iðgautas ið citrusiniø vaisiø, pasiþymi atkuriamomis, stimuliuojamomis, apsauginëmis ir
tonizuojamomis savybëmis. Stimuliuoja galvos odos apsauginá sluoksná ir veikia kaip maitinamasis, atkuriamasis papildas. Sulëtina
galvos odos senëjimo procesà. Sudëtyje yra vitaminø C, B1, B2, B10, B8, B5, folio rûgðies, biotino, antoksantino.
Makadamijos rieðutø aliejus – sudëtyje yra riebiøjø rûgðèiø, panaðiø pagal formulæ á þmogaus organizmo rûgðtis. Vienas ið
pagrindiniø aliejaus komponentø – palmitoleinë rûgðtis, kuri maþina lipidø oksidacijà ir kartu saugo làsteles nuo oksidacijos procesø.
Taip pat apsaugo nuo neigiamo tiesioginiø saulës spinduliø poveikio.

Biokera produkø kompleksai galvos odos ir plaukø problemoms gydyti:

Kompleksas riebiai galvos odai (Antigrasa)
Simptomai: Padidëjusi galvos odos riebalø
sekrecija lemia pertekliná odos riebalø iðsiskyrimà, kartais susijusá su pleiskanomis ir plaukø
slinkimu.
Kompleksà sudaro:
• Valomoji ir kondicionuojamoji kaukë riebiai
galvos odai su nasturtø ekstraktu, 6 x 25 ml
(R1717)
• Ðampûnas riebiai galvos odai su nasturtø
ekstraktu, 300 ml (R1698)
• Losjonas riebiai galvos odai su nasturtø
ekstraktu, 6 õ 10 ml (R1861)

Kompleksas nuo pleiskanø (Anticaspa)
Simptomai: Sausos arba riebios pleiskanos
(pleiskanos su galvos odos riebaliniø iðskyrø
pertekliumi).
Kompleksà sudaro:
• Ðveièiamoji kaukë su augaliniais proteinais, 6 x
25 ml (R1718)
• Ðampûnas nuo pleiskanø su baltøjø dilgëliø
ekstraktu, 300 ml (R1733)
• Losjonas nuo pleiskanø su baltøjø dilgëliø
ekstraktu, 6 õ 10 ml (R1841)

Drëkinamasis kompleksas (Hidratante)
Simptomai: Odos riebalø deficitas, odos hidrolipidinio balanso pokyèiai ar nestabili veikla.
Plauko stiebas netekæs drëgmës ir susilpnëjæs
dël riebalinio sluoksnio stygiaus ant odos.
Kompleksà sudaro:
• Drëkinamasis ðampûnas, 300 ml (R1709)
•Drëkinamoji kondicionuojamoji kaukë su
maksimalia apsauga nuo neigiamo saulës
poveikio, 300 ml (R1722)
• Trejopo poveikio kondicionierius, 300 ml
(R1726)
• Atkuriamasis serumas plaukø galiukams, 100
ml (R1708)

Produktai prieþiûrai ir palaikymui
(Mantenimiento)
Produktus prieþiûrai ir palaikymui naudoti
tarpuose tarp gydymo ciklø.
Kompleksà sudaro:
• Apsauginis ðampûnas daþnam naudojimui,
300 ml (R1670)
• Ðampûnas chemiðkai paveiktiems plaukams,
300 ml (R1716)

Kompleksas nuo plaukø slinkimo (Anticaida)
Simptomai: Plauko vystymosi ciklo faziø
(anageno, katageno ir telogeno) pokyèiai.
Plauko ðerdies susilpnëjimas, plaukø silpnumas
(plaukø anemija). Kraujo pritekëjimo nepakankamumas, susilpnëjimas dël ligos metu patirtø
stresø.
Kompleksà sudaro:
• Ðampûnas nuo plaukø slinkimo, 300 ml
(R1714)
• Intensyvus losjonas nuo plaukø slinkimo su
dviskiauèio ginkmedþio ekstraktu, 6 õ 10 ml
(R1721)
• Losjonas nuo plaukø slinkimo daþnam naudojimui su dviskiauèio ginkmedþio ekstraktu,
300 ml (R1842)

Dël gydymo terapijos rekomendacijø bei
platesnës informacijos apie produktus ir
jø naudojimà kreiptis á parduotuvës
konsultantà.

Oficialus atstovas Lietuvoje
UAB Vitrina.
Produktø galite ásigyti VITRINA PRO
parduotuvëse bei internetu
www.jums.lt

