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Красота, озарена от природата!



Защо да изберете нас?

 Първата марка в България Натурални Трихологични продукти 

30 години опит

Естествени растителни съставки

Високотехнологични продукти и експертиза 

Партньорство с най-добрите фризьори по света



ЗА НАС

СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ 

КОСОПАД
• Косопад при мазен скалп: 5-AlfORising
• Изтъняваща коса: H.G. S ystem
• Антиейдж: StaminOR ising

ПЪРХОТ
• Сух пърхот и десквамация: CalmORising

МАЗНИ КОСА И СКАЛП
• Дълбоко почистваща терапия

СУХИ КОСА И СКАЛП
• Кокос
• ArgORising         

ТЪНКА КОСА 
• Hair Filler System

ТРЕТИРАНА КОСА
• Реконструиране на косата: ORising3Actions
• Реконструиране на косата: Sea Complex 3

ГРИЖА ЗА КРАСОТАТА НА КОСАТА
• ORisingLuce Gold 24K

ПРОДУКТИ ЗА БЕБЕТА 

ФИНАЛИЗИРАНЕ & СТАЙЛИНГ

Красота, озарена от природата!
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Myosotis SRL е компания създадена от италианската
фамилия Mattiello, с над 30 години технологичен
опит. Познанието и страстта им към природата ги
вдъхновява да създадат марката ORising -
професионални трихологични продукти за коса с
натурални екстракти и есенциални масла.
Иновативната концепция на ORising жъне бързо
своите успехи и печели множество почитатели.
Днес ORising се налага като лидер в сферата на
професионалните трихологични продукти за
лечение на различни аномалии на скалпа и косата.
Работи с подкрепата на най- успешните салони за
красота.
 
Целта ни е чрез иновативен подход и доверие да
изградим тясно сътрудничество с нашите
партньори. Вдъхновението ни да създадем най-
качествени терапии и продукти се ражда от
любовта към природата и успешните решения в
салоните за красота, и всичко това в името на
удовлетворените клиенти.

ЗА НАСЗА НАСЗА НАС
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• Фитокомпозиция на основата на градински чай,
репей, хвойна и мента.
• Дезинфекцира скалпа.
• Подготвя скалпа с цел по-добро усвояване на
специфичните грижи.

• Богата комбинация от фитоекстракти и етерични 
масла: евкалипт, бреза, репей, ексфолираща пудра 
от сърцевината на кайсия и множество други 
биологични съставки.
• Ексфолиращо действие, стимулиращо обновяване 
на клетките и микроциркулацията на скалпа.
• Балансира хидролипидния слой на скалпа.
• Подготвя скалпа с цел най-добро усвояване на 
специфичните грижи.

Нашите специални продукти са
неразделна част от линията ORising.
Основната им роля е да предпазят,
почистят и подготвят скалпа за
последващи терапевтични грижи.

ЕНЕРГИЗИРАЩА КОМПОЗИЦИЯ D

ЕКСФОЛИРАЩА И РЕГЕНЕРИРАЩА МАСКА ЗА СКАЛП

СПЕЦИАЛНИСПЕЦИАЛНИСПЕЦИАЛНИ   
ПРОДУКТИПРОДУКТИПРОДУКТИ
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• Антиоксидант, действие, насочено срещу 
свободни радикали.
• Почиства, подхранва и балансира състо- 
янието на скалпа. Обогатен с екстракти от 
бръшлян, цвят от лотос, нар и множество 
други фитоекстракти.

• Добавка с терапевнтични свойства за 
ревитализиране на косата.
• Концентрат от минерали, захари, протеини, 
ензими и основни витамини.
• Подходящ за всеки тип скалп и/или коса.
• Винаги се добавя и смесва непосредствено 
преди употреба.

 
*Продукт, който не се използва самостоятелно, а 
работи в комбинация с всички продукти ORising.

• Богат на активни съставки, които спомагат за 
предпазване на скалпа по време на химическо 
третиране.
• Успокояващ ефект дори в случаи на зачервяване и 
сърбеж.

МИНЕРАМИД

УСПОКОЯВАЩ КОМПЛЕКС

МУЛТИЕНЕРГИЗИРАЩ СЕРУМ
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• Лосион при хроничен косопад, 
разреждане на косата, мазен скалп, 
крехка и изтъняваща коса.
• В допълнение има успокояващ ефект и 
стимулира кръвообръщението на 
скалпа.
• Има превантивен ефект.

• Препоръчва се при оредяване на косата, изтъняваща 
коса, мазен и чувствителен скалп, както и в случаи на 
себореен дерматит.
• Формула без Sodium Lauret Sulfate. Съдържа 
повърхностно- активни вещества, нежни към 
хидролипидния слой и структурата на косъма.
• Да се използва в комбинация с 5-AlfORising Bioessence 
лосион.

В случаи на:
• отдръпване на линията на растежа
• изтъняване на косата
• при мазен и чувствителен скалп
• при себореен дерматит

5-AlfORising Bioessence и Фитоесенциален шампоан - терапия на базата
на Verbascoside, органична молекула, извлечена от Syringa Vulgaris (Люляк),
със следните действия:
• Спомага за потискане на 5-алфа редуктаза (ензим, отговорен за
възпалението на мастната жлеза и изтъняването на косата).
• Антиоксидантно, противовъзпалително действие.
• Действие против Malassezia Furfur (гъбички, причина за появата на
пърхот).

МАЗЕН СКАЛП: 5-ALFORISING

5-ALFORISING BIOESSENCE

5-ALFORISING ФИТОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН

КОСОПАДКОСОПАДКОСОПАД
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• Стимулира растежа на косата. 
• Тонизиращо действие.
• Без изплакване. 

• Балансира биологичния цикъл на косата.
 • Подходящ и при сезонен косопад.

В случаи на: 
• забавен растеж на косата
• сезонен косопад
• тънка коса
• изтъняване на косата
 
H.G. System е иновативна линия, създадена с натурални растителни
екстракти от сертифицирани биологични култури, без парабени и без
съставки от животински произход. Комбинираният екстракт от Cinchona /
хининово дърво/, подбел и бял равнец, в синергия с екстракт от червена
лоза и наличието на оризови протеини, оказва хидратиращо,
подхранващо, балансиращо, стимулиращо, и тонизиращо действие върху
скалпа.

• Подготвителна стъпка на сух скалп преди измиване на косата с шампоан. • 
Хидратира и балансира състоянието на скалпа и косата.
*Преди нанасяне на шампоана, кремът се изплаква обилно с вода.

H.G. SYSTEM BIOCMPLEX

H.G. SYSTEM БИОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН 

H.G. SYSTEM КРЕМ С ОРГАНИЧНО БАЛАНСИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

ИЗТЪНЯВАЩА КОСА: H.G. SYSTEM

КОСОПАДКОСОПАДКОСОПАД
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• Забавя процесите на стареене. 
• Подмладяващ ефект.

• Нежно почистващо действие и защита от 
замърсяванията на околната среда.

В случаи на:
• косопад в следствие на оксидативен стрес
• замърсяване на околната среда
• преждевременно стареене на фоликула

Забавя процесите на клетъчно стареене при зряла кожа.

StaminORising съдържа растителни стволови клетки, получени от Malus
Domestica /вид ябълково дърво/. Те запазват жизнеността на фоликула,
забавят клетъчното стареене и имат подмладяващ ефект.

STAMINORISING КОМПЛЕКС

STAMINORISING ШАМПОАН С РАСТИТЕЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

КОСОПАДКОСОПАДКОСОПАД

АНТИЕЙДЖ: STAMINORISING
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• Маска за скалп, богата на екстракти от бреза, 
мащерка и мента за премахване на пърхот. 
• Нормализира физиологичното pH на кожата и 
подпомага възстановяването на хидролипидния 
слой на скалпа.

• Активен шампоан с исландски мъх, лавандула и 
мента.
• Щадящо почистващо действие. 
• Премахва пърхота и възстановява 
хидролипидния слой на скалпа.

ORising линия от специфични 
продукти при пърхот. При правилна 
употреба продуктите нормализират 
микробиома / състоянието на скалпа.

МАСКА ПРОТИВ ПЪРХОТ 
с екстракт от бреза

ФИТОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН ПРОТИВ
ПЪРХОТ с екстракт от исландски мъх

ПЪРХОТПЪРХОТПЪРХОТ
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ЛОСИОН ТОНИК ПРОТИВ ПЪРХОТ с
екстракт от исландски мъх

• Съчетание на естествени активни 
съставки: Midenhair Fern /момина 
папрат/, исландски мъх и репей.
• Редуцира свръх обмена и 
лющенето на скалпа, подобрява 
бариерната функция на кожата.
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CALMORISING ФИТОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН с
растителни стволови клетки

CALMORISING БАЛАНСИРАЩ ЛОСИОН ЗА СКАЛП 

• Съдържа Centella asiatica /тигрова трева/ - 
традиционно средство в индийската 
медицина.
• Лосион без отмиване с противо- 
възпалително и антиоскидантно действие.

• Деликатно почистващо действие при чувствителен и/ 
или раздразнен скалп.
• Освежава, хидратира, стимулира кръвообращението 
на скалпа и възстановява хидролипидния слой на 
косъма.
• Подходящ за честа употреба.

В случаи на:
• лющене
• зачервяване
• сърбеж
• себореен дерматит
 
Терапията CalmORising в две стъпки, фитоесенциален шампоан и
активен лосион против пърхот, е универсална грижа за лечение на
чувствитен скалп и пърхот.

СУХ ПЪРХОТ И 
ДЕСКВАМАЦИЯ: CALMORISING

ПЪРХОТПЪРХОТПЪРХОТ
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• Съдържа бяла глина, масло 
от Andiroba /вид амазонска 
палма/, екстракти от бреза, 
хвощ и алое от био 
култивиране.
• Подходяща за приложение и 
за кожата на лицето.
• Благодарение на активните 
съставки има успокояващ, 
почистващ и хидратиращ 
ефект.

• Лосион без отмиване.
• Подсилва защитния ефект и има
протективно действие срещу свободните 
радикали.

• Абсорбира и 
регулира нивата на 
себум, почиства 
скалпа и същевре- 
менно поддържа 
косата жизнена и 
здрава.
• Подходящ при 
чувствителен 
скалп.

Прекомерното омазняване на косата най-често е резултат от
хормонални проблеми, замърсяването на околната среда, стрес и
преумора.
 
ORising ни дава решение срещу този проблем: пречистваща и
възстановяваща баланса на скалпа терапия с бяла глина. Бялата
глина абсорбира и регулира нивата на себум, почиства скалпа и 
същевременно поддържа косата жизнена и красива. 

ПОЧИСТВАЩ ЛОСИОН

ПОЧИСТВАЩА МАСКА ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН 

МАЗНИМАЗНИМАЗНИ   
СКАЛП ИСКАЛП ИСКАЛП И   

КОСАКОСАКОСА
ПОЧИСТВАЩИ ГРИЖИ
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За пореден път природата ни помага да решим проблема със
сухата коса и чувствителния скалп. Кокосовото масло и
екстракт от овес са активни съставки с подхранващо,
хидратиращо и успокояващо действие. Придават на косата
блясък, еластичност и мекота. 

• Богат на хидратиращи съставки. 
• Подходящ при суха кожа и коса. 
• Придава блясък и копринена мекота. 
• Измива нежно. 

• Кокосово маслото и екстракт от овес 
хидратират, защитават и придават екстремна 
мекота, без ефект на утежняване.

ШАМПОАН С КОКОСОВО МАСЛО

ЕНЕРГИЗИРАЩА МАСКА С КОКОСОВО МАСЛО

КОКОС

СУХИСУХИСУХИ   
КОСА ИКОСА ИКОСА И   
СКАЛПСКАЛПСКАЛП

ПРЕДСТОИ
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• Препоръчва се при дехидратация и
трудна за разресване коса.
Подпомага оформянето на косата.
• Придава обем и плътност на косъма.
• Нанася се на измита, подсушена с
кърпа коса. Изплаква се обилно с
вода след 2-3 мин.

• Богат на аминокиселини от 
копринени протеини.
• Силно защитно действие при 
химическо третиране: възможност за 
смесване с боя за коса.
• Нанесен по дължините преди 
изсушаване, прави косата мека, 
блестяща и плътна. Без отмиване.

МИНЕРАЛИЗИРАЩ ЛОСИОН

ПРОТЕИНОВ ЗАЩИТЕН ЛОСИОН /ампули/
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• Ревитализира косата.
• Само няколко капки са 
достатъчни за изглаждане 
и постигане на anti-frizz 
ефект.

• Защита на косата. 
• Нежно почиства, 
подобрява 
еластичността на 
косъма.

• При коса без тонус,
еластичност и
изложена на различни
агресии.
• Синергично
въздействие на
комбинация от
органичните личи,
екстракт от хвощ,
органично арганово
масло и слънчоглед.

ArgORising, линията на ORising е тристепенна програма на основата
на органично арганово масло /извлечено от Argania Spinosa/ и
слънчоглед. 
Синергията на активните съставки в линията има силно хидратиращо,
реструктуриращо и изглаждащо действие. Косата е здрава, бестяща и
мека.

ЗАЩИТЕН СЕРУМ 

ОРГАНИЧНО АРГАНОВО
МАСЛО и слънчоглед

ХИДРАТИРАЩ ШАМПОАН

ФЛУИД ЗА ПЕРФЕКТНА КОСА

ARGORISING

СУХИСУХИСУХИ   
КОСА ИКОСА ИКОСА И   
СКАЛПСКАЛПСКАЛП   

С ОРГАНИЧНО АРГАНОВО МАСЛО 
• Прави косата бляскава без
ефект на утежняване.
• Придава на косата плътност,
мекота и сияен вид.
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• Съчетанието на пантенол 
и арганово масло 
допринасят за щадящото 
почистване на скалпа, 
запазват структурата на 
косъма и има успокояващ 
ефект.

• Придава плътност, обем и жизненост
на тънката, крехка и безжизнена коса.
• Anti-frizz ефект.
• Без изплакване. 

• Подпомага 
разресването, 
придава блясък и 
мекота.
• Подготвя косата 
да усвои Лосион 
Hair Filler.

ORising Hair Filler е иновативна формула, предлагаща точен баланс
между хиалуронова киселина и кератин. Хиалуроновата киселина има
способността да задържа 1000 пъти повече вода от собственото си
тегло и има силно хидратиращо въздействие върху косъма. Структурно
изграждащият косъма кератин придава еластичност и има
подмладяващ ефект. Предпазва от агресиите на околната среда,
придава плътност и обем .

16

FILLER SYSTEM 
ШАМПОАН ЗА ОБЕМ

FILLER SYSTEM ЛОСИОН

HAIR FILLER
КРЕМ 

HAIR FILLER SYSTEM

ФИНА КОСАФИНА КОСАФИНА КОСА
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Подходящ за тънка 
и увредена коса.

С масла от Бабасу и 
Мурмуру от Амазония.

Химичните процедури (боядисване, обезцветяване и къдрене) и
атмосферните влияния причиняват промени в структурата на косъма
(външна - кутикула и вътрешна - кортекс). При неподходяща грижа,
косата става матова, накъсва се, губи еластичност и е все по-
чувствителна към влагата.
 
Оптимална реконструираща грижа в две стъпки - шампоан и маска 
ORising 3Actions: 
• Придава плътност, еластичност и мекота на косъма.
• Съчетанието на комплекс от растителни протеини с различно
молекулярно тегло имат реконструиращ ефект на ниво кортекс и
кутикула. 
• Обогатена формула с масло от Бабасу и масло от Мурумуру,
получени от плодовете на два вида палми с произход от Амазонка.

ORISING3ACTION 
РЕКОНСТРУИРАЩ
ШАМПОАН 

ORISING3ACTION 
РЕКОНСТРУИРАЩА
МАСКА

РЕКОНСТРУИРАНЕ НА КОСАТА:
 ORISING3ACTIONS

ТРЕТИРАНАТРЕТИРАНАТРЕТИРАНА   
КОСАКОСАКОСА

17
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SEA COMPLEX 3 
МАСКА ЗА 
ДЪЛБОКО 
РЕКОНСТРУИРАНЕ

SEA COMPLEX 3 ЕНЕРГИЗИРАЩ
МУЛТИВИТАМИНЕН ШАМПОАН 

SEA COMPLEX 3 
ИНТЕНЗИВНА 
ХИДРАТИРАЩА
МАСКА 

• Стъпка 2
Активно възстановяване
на структурата на
косъма на базата на
аминокиселини и
кератин.

• Стъпка 1
Нежно почистване на косата с
морски екстракти и витамини.

• Стъпка 3 
Хидратиране и 
изглаждане на 
кутикулата на косъма. 
Придава на косата 
мекота, еластичност и 
сияен вид.

В следствие на химическо третиране с боя за коса, обезцветители и
др., косата става матова, губи еластичност и лесно се накъсва.
Необходима е подходяща грижа, която да възстанови баланса на
аминокиселините и защитния филм на косъма. ORising Sea Complex 3
предлага три степенна програма за реконструиране на косата:

РЕКОНСТРУИРАНЕ НА КОСАТА: SEA COMPLEX 3

ТРЕТИРАНАТРЕТИРАНАТРЕТИРАНА   
КОСАКОСАКОСА
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• Съдържащите се скъпоценни съставки и 
хиалуронова киселина в шампоан Orising 
Luce 24 K Gold придават на косата сияен, 
плътен и блестящ вид.

• Съчетание на хиалуронова киселина, 24K злато, 
пшенични протеини и екстракт от нар. 
• Реконструираща луксозна маска, която придава 
зашеметяващ блясък на косата.
• Златните частици подпомагат обновяването на 
клетките на кожата, правят косата плътна, копринено 
мека, здрава и сияйна.
• Хиалуроновата киселина спомага за поддържане на 
гъвкавостта и еластичността на косата.

Orising Luce е терапия, която вдъхва живот
и красота на вашата коса. Богатата
формула, резултат от съчетание на
иновативни биотехнологични изследвания,
разкрива красотата на косата по
необиокновен начин.

ГРИЖАГРИЖАГРИЖА
   ЗА КОСАЗА КОСАЗА КОСА

ORisingLuce Gold 24K

МАСКА С 24K ЗЛАТО И ХИАЛОРОНОВА КИСЕЛИНА

ШАМПОАН С 24K ЗЛАТО И ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
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• Специално създадена маска за детския скалп и 
коса.
• Съдържа алое, авокадо и екстракт от млечен
протеин.
• Подхранва, хидратира, омекотява и има
антиоксидантно действие.

• Предназначен за нежния скалп на децата. 
• Не съдържа SLS.
• Съдържа недразнещи полифункционални, дермо- 
свързани повърхностно -активни вещества.
• Обогатен с лайка, метличина и боровинка. 
• Не дразни очите.

ШАМПОАН ЗА БЕБЕТА

ГРИЖА ЗА КОСА ЗА БЕБЕТА

ПРОДУКТИ ЗАПРОДУКТИ ЗАПРОДУКТИ ЗА   
БЕБЕТАБЕБЕТАБЕБЕТА
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• Употреба: на влажна коса преди изсушаване. • 
Оформя къдриците, подпомага разплитането на 
косата и улеснява нейното оформяне.
• Лека фиксация.
• Anti-frizz ефект.
• Предотвратява дехидратацията.
• Не омазнява и не утежнява косата.

• Флуид за еластичност и защита, подходящ за 
всеки тип коса. 
• Идеална грижа за дължини преди изсушаване. • 
Редовната употреба предотвратява цъфтежа на 
връхчетата.

МОДЕЛИРАЩ ФЛУИД 

ЕСЕНЦИАЛЕН ФЛУИД ПРИ 
ЦЪФТЯЩИ ВРЪХЧЕТА

ОФОРМЯНЕ &ОФОРМЯНЕ &ОФОРМЯНЕ &   
СТИЛИЗИРАНЕСТИЛИЗИРАНЕСТИЛИЗИРАНЕ
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• Препоръчва се при сухи и 
дехидратирани дължини.
• Хидратиращ ефект.
• Употреба: на измита коса.
• Време на действие 2-3 мин 
• Изплаква се обилно с вода.

• Моделираща пяна за оформяне и
фиксация на прическата.

• Моделираща пяна за фина коса. 
• Anti-fizz ефект.
• Съдържа копринени аминокиселини, 
придаващи сияние и мекота на косата.

• Без газ.
• Позволява перфектно дозиране. 
• Фиксира и оформя с мекота и движение.

МИНЕРАЛИЗИРАЩА ПЯНА

ЗАЩИТЕН СПРЕЙ СЪС СУПЕР СИЛНА
ФИКСАЦИЯ

ПЯНА СЪС СУПЕР СИЛНА ФИКСАЦИЯ
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CalmOrising - терапия с тигрова трева. При чувствителен скалп,
зачервяване, сърбеж, лющене и/или себореен дерматит.

StaminOrising - терапия с растителни стволови клетки. При косопад,
в следствие на оксидативен стрес и преждевременно стареене на
фоликула. Забавя клетъчното стареене.

5-AlfOrising - терапия с екстракт от люляк. Потиска 5-алфаредуктаза
(ензим, отговорен за възпалението на мастните и изтъняването на
косата). Подходяща при мазен и чувствителен скалп, себореен
дерматит, изтъняване на косата, отдръпване линията на растежа. .

H.G. System - терапия с екстракт от хининово дърво. При забавен
растеж на косата, сезонен косопад, тънка или изтъняваща коса.

ORising3Actions - терапия с масла от Мурмуру, Бабасу растителни
протеини. Реконструира, придава мекота, плътност и еластичност
на косата.

ORising ексфолираща и регенерираща маска за скалп - терапия с
висока концентрация на натурални активни съставки, подходяща за
всеки тип скалп. Ексфолира, стимулира обновяване на клетките и
микроциркулацията на скалпа, балансира хидролипидния слой на
кожата.
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