
CHITOSAN & ALOE VERA sb r saç serumu

SAÇ SERUMU

✓ Çabuk yağlanan saçların sebebi 
saç derisindeki yağ salgısının fazla 
olmasıdır. 

✓ Saçları yağlı olanlar her gün 
yıkama ihtiyacı duyarlar. Ne kadar 
çok yıkarsanız , saç deriniz o 
kadar çabuk , tekrardan yağ 
salgısı üretir. 

✓ Saçın yağlanmasını yıkayarak 
çözemezsiniz. Ne kadar çok 
yıkarsanız, yağ kazıyıcı görevi olan 
şampuanla saç derisine yaptığınız 
masajla sebum ( yağ) üretimini 
artırırsınız.

✓ Sebo regülatör, içerisindeki bitki 
özleri saç derisinin aşırı bir 
şekilde yağlanmasını önler, saçın 
yağlanma sürecini uzatır.

✓ Durulama yapılmaz.

✓ Kaşıntılı, pul pul ve bazı durumlarda 
iltihaplanan egzamanın en sık 
görüldüğü yerlerden biriside saç 
derisidir.

✓ Saç derisinde meydana gelen 
egzamanın en çok rastlanan türü ise 
kepeğe yol açan seboreik dermatit’dir. 
Saçlı deride yuvarlak, kızarık, lekelerin 
oluşması sedef hastalığının 
belirtilerindendir.

✓ Kaşıntıya sebep olur, kaşıntıda 
kanamaya. Saçın ve saç derinin 
kurumasına olanak tanır. 

✓ Kaşıntının önlenmesi ve deforme 
olmuş saç derisinin onarılması bitki 
özleri ve vitaminlerle sağlanabilmesi 
için ‘’-chitosan & aloe vera’ formüle 
edilmiştir. Durulama yapılmaz.



HAIR COCTAIL SAÇ SERUMU MULTIVİTAMİN SAÇ 

SERUM

✓ Kolay kırılan, kuru ve aşırı nemsiz 
saçlar bayanların olduğu kadar 
erkeklerinde saç sorunlarının başında 
gelmektedir.

✓ Multivitamin kompleks bu sorunları 
ortadan kaldırmak için bitki özleri ve 
vitaminlerim mükemmel 
harmanlanması ile 
elde edilmişbir formüldür.

✓ Saçı besler, güçlendirir, yumuşatır ve 
sağlıklı uzamasını sağlar. Kurumuş ve 
hasar görmüş saça yumuşaklık ve 
parlaklık verir.

✓ Bozulan saç yapısını düzeltir ve 
kuvvetlendirir. Saç derisini güçlendirir 
ve yağ dengesinin kurulmasını sağlar.

✓ Durulama yapılmaz.

✓ Hair coctail saç köklerini uyarır ve 
bölgedeki damarları genişleterek köke 
gelen kan miktarını artırır.

✓ Bu sayede maksimum düzeyde etkili 
olur. Bu etkisini yaparken herhangi bir 
yan etkiye neden olmaz. İçerisinde 
barındırdığı bitki özleri ve vitaminler 
sayesinde saçın büyüme hızını ve 
kalitesini artırır. 

✓ Dökülmenin asıl sebebi olan hormon 
DHT (di Hidro Testosteron) 
oluşumunu azaltarak köke zararlı 
madde oluşumunu engellemiş olur. 
Bu sayede orta ve uzun vadede etkisi 
azalmaz.

✓ Durulama yapılmaz.



HAIR COLLAGEN SAÇ SERUMU HERBAL SAÇ 

SERUM

✓ Çay ağacı yağı ve biberiye yağı ile 
zenginleştirilerek geliştirilmiş, 
kepeğe karşı etkili serum ile kepek 
problemlerinize hızlı ve gönül 
rahatlığıyla veda edebilirsiniz.

✓ İçeriğindeki kepek karşıtı, 
arındırıcı ve koruyucu özelliklere 
sahip Climbazole, Hexamidine dii
sethionate, çay ağacı yağı ve 
biberiye yağı sayesinde kepeğe 
neden olan problemleri önler, saç 
derisini temizleyerek, ferahlık 
verir.

✓ Tüm saç dipleri için uygun olan 
serum, kepek önleyici şampuan 
ile birlikte kullanıldığında 
maksimum fayda sağlar. Saç 
derisini yapılandırarak deride 
oluşan tahriş ve hassasiyeti 
giderir. Durulanmayan saç derisi 
bakım ürünüdür.

✓ Genetik etkiler, kullandığımız 

şampuanlar, kimyasal saç bakım 

ürünleri ve çevresel etkiler 

saçlarımızın zayıflamasına ve 

uzamamasına etki etmektedir. 

Bunların önüne geçmek ve daha 

dolgun saçlara sahip olmak, 

saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı 

uzamasını sağlamak için bitki özleri 

ve kolajen ile formüle edilmiş Hair

collagen serum saçlarınızın daha 

hızlı uzamasını ve daha dolgun 

görünmesini sağlayacaktır. 

Durulama yapılmaz.


