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Изложен на множество агресии, хидро- 
липидният слой на скалпа се променя – губи 
част от своята микрофлора, става уязвим, 
превръща се в среда за развитието на 
патогенни микроорганизми. Те от своя страна 
предизвикват значителен дискомфорт, като 
дразнене, зачервяване, сърбеж, лющене.

Много често причината за дискомфорта може 
да се крие в почистващите продукти, които са 
твърде агресивни към микробиома на скалпа 
или неправилно използвани.  В допълнение, 
химическите процедури, като боядисване, 
обезцветяване или къдрене, направени без 
защита за скалпа, могат да предизвикат сърбеж, 
сухота или лющене на кожата.

Замърсяването на околната среда, прекомерното излагане на слънце, 
неконтролираното производство на себум, хормонален дисбаланс са 
фактори, които могат да предизвикат нарушение на бариерната функция на 
кожата. Това  може да доведе до поява на гъбички, отговорни за различните 
аномалии на скалпа.

За да облекчи тези състояния, марката ORising представя

Фитоесенциален шампоан
 с растителни стволови клетки от 

Centella Asiatica (Азиатска центела)

Балансиращ лосион за скалп
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Осигурява деликатно измиване при 
чувствителен и/или раздразнен скалп. 
Има освежаващо, балансиращо, 
хидратиращо и стимулиращо 
микроциркулацията действие. Подходящ 
за честа употреба, както и при наличие 
на пърхот.

Фитоесенциален шампоан 
с растителни стволови клетки от Centella Asiatica 

(Азиатска центела)
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Балансиращ лосион за скалп

È un metodo innovativo per prenderti cura della tua cute 
in modo semplice e naturale!

Is an innovative method for taking care of your scalp 
in a simple and natural way!

Активнивте съставки, съдържащи се в CalmORising лосион 
балансират микробиома  на скалпа и имат хидратиращо действие. 
Екстракти от Centella Asiatica, използвани в традиционната 
индийска медицина, са с противовъзпалителен и антиоксидантен 
ефект. Стволовите клетки на Syringa Vulgaris (люляк) имат 
противовъзпалително и себорегулиращо действие.

Съветът на трихолога към тези, които страдат от 
зачервяване, сърбеж,  лющене, себореен дерматит:

1. Измийте косата с шампоан Calmorising.

2. Използвайте Calmorising лосион без изплакване 2 пъти 
седмично.
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АКТИВНИ СЪСТАВКИ

SYRINGA VULGARIS (ЛЮЛЯК)
Екстракт от растителни клетъчни
култури Syringa Vulgaris с антиоксидантно, 
противовъзпалително и себорегулиращо 
действие. Verbascoside силно потиска  
Malassezia Furfur (гъбичка, причинетел на 
пърхота).

CENTESLLA ASIATICA 
(АЗИАТСКА ЦЕНТЕЛА) 

противовъзпалително и 
антиоксидантно действие.

Иновативен метод да се погрижите за своя скалп по семпъл и 
естествен начин!
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ЕСЕНЦИАЛНО МАСЛО ОТ
 СЛАДЪК ПОРТОКАЛ 

Citrus Aurantium Dulcis Oil, получено от 
дестилацията на кората на плода - пречистващ 
и себорегулиращ ефект.

ЕСЕНЦИАЛНО МАСЛО 
ОТ МАНДАРИНА 

Citrus Nobilis Oil подобрява тонуса и 
микроциркулацията на скалпа. 

ЕСЕНЦИАЛНО МАСЛО ОТ ГОРЧИВ 
ПОРТОКАЛ 

Citrus Aurantium Amara Oil - 
антисептично, противовъзпалително 
и пречистващо действие.



Производител:
MYOSOTIS SRL, Via XX Settembre, 9 - 37129 Verona (VR) - ITALY

Вносител:
Трихология ООД , гр.София, ул. Голяма Могила №25

Тел: +359883440544, sales@triholog.bg, www.triholog.bg
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