
Растителни протеини: реконструиращо действие.

Екстракт от биологични трици Avena Sativa: хидратира, изглажда, 
антиоксидантни свойства.

Биологичен екстракт от полски хвощ Equiseto Arvense: минерализира, 
почиства, подобрява еластичността на кожата и косата.
Екстракт от листа от зелен чай: антиоксидантно, противовъзпалително и 
себорегулиращо действие.

Масло от зърна Бабасу: омекотяващо, подхранващо, озаряващо действие.

Масло от семена Мурумуру: хидратира и подхранва без да утежнява.

Масло от семена от жожоба: естествено антибактериално, озаряващо и укрепващо 
действие. Увеличава еластичността на кожата и косата.
Екстракт от биологични трици Avena Sativa: хидратиращи, успокояващи и 
антиоксидантни свойства.
Биологичен екстракт от хвощ Equiseto Arvense: минерализиращо и пречисващо 
действие, увеличава еластичността на кожата и косата.
Екстракт от листа на зелен чай: антиоксидантно, противовъзпалително и 
себорегулиращо действие.
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•Реконструираща маска с амазонски масла от Бабасу и
Мурумуру

Реструктуриращ шампоан при крехка и увредена коса

АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Растителни протеини: реконструиращо действие.
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РЕКОНСТРУИРАЩА ТЕРАПИЯ

3Actions



Реконструиращата терапия с шампоан и маска ORising 3Actions
представлява уникално решение за постигане на плътност, еластичност
и блясък на косата.
Действието на Оrising 3Actions е резултат от комбинацията на
растителни протеини с различно молекулно тегло, което спомага
въздействието на ниво кортекс и кутикула. Формулата е обогатена с
масла от Бабасу и Мурмуру, получени от плодовете на два вида палми
с произход от Амазонка. Тези масла традиционно се използват от
местните жени за лъскава и здрава коса.

Химическите процедури (боядисване, обезцветяване,
трайно къдрене…) и атмосферните влияния, променят
структурата на косъма (повърност – кутикула и
вътрешност – кортекс). Нетретирана правилно косата
става крехка, по-малко еластична и по-чувствителна
към влагата (често изглежда бухнала).
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