
Красота, озарена от природата!

Ръководство на фризьора





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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 Първата марка в България Натурални Трихологични продукти 
30 години опит

Естествени растителни съставки
Високотехнологични продукти и експертиза 

Партньорство с най-добрите фризьори по света

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 НАС

ЕТО ЗАЩО :



Градински чай - антиоксидантно, противогъбично, дезинфекциращо, 
стягащо и антибактериално действие. 
Репей - противогъбично и антибактериално, подхранващо, подсилващо, 
стягащо, антисептично действие.

Фитокомпозиция на основата на градински чай, репей, хвойна и мента. 
Дезинфекцира и подготвя скалпа за по-доброто усвояване на специфичните 
грижи.

Състав:

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

СПЕЦИАЛНИСПЕЦИАЛНИ  
ПРОДУКТИПРОДУКТИ
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Хвойна - антисептично, стягащо, антиоксидантно, тонизиращо и дезинфектиращо
действие.
Мента: дезинфекциращо, лечебно, антисептично и антибактериално свойства.

Начин на употреба:
Да се използва 1 път на 15 дни. Нанесете 5-10 мл от продукта върху скалпа на суха коса.
Масажирайте нежно с кръгови движения. Оставете да действа 5 - 10 мин. Емулсирайте и
изплакнете с топла вода. Преминете към измиване с  подходящ шампоан.

*В случай на комбинация с друг специфичен продукт за скалпа (с изплакване), Композиция D
не се изплаква.         Директно върху него се поставя вторият продукт.
 *Да се редува с ЕКСФОЛИРАЩА И РЕГЕНЕРИРАЩА МАСКА ЗА СКАЛП
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ЕКСФОЛИРАЩА И РЕГЕНЕРИРАЩА МАСКА ЗА СКАЛП

СПЕЦИАЛНИСПЕЦИАЛНИ  
ПРОДУКТИПРОДУКТИ
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Богата на фитоекстракти маска с пречистващо действие.
Ексфолира, стимулира обновяването на клетките и микро-
циркулацията на скалпа. Балансира хидролипидния слой.
Подготвя скалпа за по-добро усвояване на специфичните
грижи.

Биологичен екстракт от репей с регенериращо, противовъзпалително, хидратиращо и
пречистващо действие. 
Биологичен екстракт от бреза - стягащо, антисептично и дермопречистващо действие. 
Биотин, известен още като витамин Н стимулира растежа на косата.
Цистеин – структурноизграждаща аминокиселина, влияеща върху растежа на косъма. 
Комбинация от растения (подбел, бял равнец, хинин) овладява косопада, стимулира
обновяването на клетките и намалява оксидативния стрес. 
Биологичен екстракт от хвощ със стягащо и себорегулиращо действие. Повишава
еластичността на скалпа. 
Етерично масло от евкалипт -тонизиращо и стягащо действие. 
Етерично масло от мента -успокояващо и дермо-пречистващо действие. 
Биологичен зехтин: успокояващо, защитно, възстановяващо и антиоксидантно действие. 
Комплекс от полифеноли, екстракт от палмови плодове (Serenoa Serrulata), екстракт от
сусамови семена и арганово масло потиска 5-алфа редуктазата и регулира функциите на
мастните жлези. 
Прах от кайсиева сърцевина отстранява мъртвите клетки от повърхностния слой на кожата,
подпомага обновяването им и стимулира микроциркулацията. 
Saccharomyces Lysate (екстракт от вид мая) - антиоксидантно и хидратиращо действие.
Подобрява усвояването на нутриентите и снабдяването с кислород, намалява възпалението.
Витамин В6 подпомага лечението на себорея.

Състав:

Начин на употреба: 
Да се използва един път седмично. Нанесете 5-10 мл от продукта  директно върху сух или влажен
скалп, преди измиване с шампоан. Масажирайте внимателно 2-3 мин, за да премахнете
замърсяванията и да стимулирате микроциркулацията. Оставете да действа 5-10 минути.
Емулсирайте и изплакнете обилно с топла  вода. Измийте с подходящ шампоан. 

*В случай на комбинация с друг специфичен продукт за скалпа (с изплакване), ексфолиращата
маска не се изплаква
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Антиоксидант с действие, насочено срещу свободните
радикали. Почиства, подхранва и балансира състоянието
на скалпа. 

УСПОКОЯВАЩ КОМПЛЕКС

МУЛТИЕНЕРГИЗИРАЩ СЕРУМ
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Бръшлян - стягащо, лечебно, бактерицидно, дрениращо действие.
Лотос - пречистващо, освежаващо, омекотяващо действие.
Нар - антиоксидантно, стягащо действие.
Маслина - антиоксидант, възстановяващо действие.
Касис - стягащо, освежаващо, антиоксидантно действие.
Бреза - пречистващо, подсилващо действие.
Бук - освежаващо, успокояващо действие.
Оризови протеини - хидратиращо, подхранващо действие.
Бор - антисептично, дезинфекциращо, почистващо действие.
Мента: дезинфекциращи и лечебни, антисептични, антибактериални свойства.
Мента - антисептични, стимулиращи и тонизиращи свойства.
Евкалипт - антисептично, освежаващо, противогъбично действие.

Състав:

Начин на употреба:
След използване на енергичен състав D (без изплакване), нанесете върху скалпа количеството
от една туба, линия по линия и масажирайте деликатно. Оставете да действа 5 - 10 мин.
Емулсирайте и изплакнете с топла вода. 
*Възможност за смесване със специфична маска за скалпа, преди измиване с шампоан. 

Успокоява чувствителния скалп в случай на зачервявания и/или сърбеж.
Спомага защитата на скалпа по време на химическа обработка (къдрене,
боядисване, обезцветяване). 
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МИНЕРАМИД

УСПОКОЯВАЩ КОМПЛЕКС
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Масло от сладък бадем - омекотяващо, стягащо, антиоксидантно и регенериращо свойство.
Масло от пшеничен зародиш - хидратиращо, защитно действие.
Масло от пшеничен зародиш: омекотяващо, овлажняващо и подхранващо действие.
Репей - противогъбично и антибактериално, подхранващо, подсилващо, стягащо,
антисептично действие.
Бял равнец - стягащо, против зачервяване, антисеборейно действие.
Лайка - против зачервяване, успокояващи свойства.
Звъника – успокоява и реепитализира.
Слез - успокояващо, противогъбично, антибактериално действие.

Състав: 

Начин на употреба:
В деня на химическата процедура - разпределете развномерно количеството на 2-3 пипетки на
скалпа, върху суха, немита коса. Не се изплаква. Преминете към процедурата.

*В случай на деликатен скалп, лесно зачервяване и сърбеж, може да се прилага всеки ден върху
засегнатата зона, дори и върху суха коса. Не изплаквайте. Разклатете преди употреба. 

Добавка с терапевнтични свойства за ревитализиране на
косата. 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. 

Състав: 
Комплек с висока концентрация на минерали, захари, протеини, ензими и основни витамини. 

Начин на употреба:
Смесете съдържанието на 1 до 3 капсули с ексфолиращата маска или с всеки продукт от марката
ORising. Да се разбърка старателно при смесване с шампоан или маска. Броят на добавените
капсули зависи от честотата на употреба и степента на чувствителност на косата.
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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.

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).

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:

5-ALFORISING ФИТОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН

МАЗЕН СКАЛП: 5-ALFORISING

8

КОСОПАДКОСОПАД

Common Millet (вид просо) - подхранващо действие при крехка коса.
Екстракт от бамбук – противовъзпалително, регенериращо и успокояващо действие при
раздразнен скалп.
Екстракт от кестен - стимулира микроциркулацията на скалпа.
Екстракт от люляк – потиска активността на ензима 5-алфа редуктаза, антиоксидант,
себорегулиращ ефект.

Състав: 

Начин на употреба:
Нанесте малко количество продукт върху мокра коса. Масажирайте нежно до образуване на
нежна пяна. Изплакнете обилно с вода. При необходимост нанесете втори път. 

ПРЕДСТОИПРЕДСТОИ
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Лосион при хроничен косопад, разреждане на косата,
мазен скалп, крехка и изтъняваща коса. Стимулира
кръвообръщението, успокоява, освежава, има и
превантивен ефект. 

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).

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:

5-ALFORISING BIOESSENCE

МАЗЕН СКАЛП: 5-ALFORISING
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КОСОПАДКОСОПАД

Екстракт от люляк в комбинация с витамин В6 -
потиска активността на ензима 5-алфа редуктаза.

Състав:

ПРЕДСТОИПРЕДСТОИ

Екстракт от бамбук – противовъзпалително, регенериращо и успокояващо действие при 
раздразнен скалп.
Екстракт от кестен - стимулира микроциркулацията на скалпа.
Етерични масла от лимон, портокал и мандарина – успокояващо и освежаващо действие.
Олиго елементи, магнезий, цинк, и мед доставят основни нутритиенти на косата. 
Допринасят за нормализиране хидратацията на скалпа и прозводството на себум.

Начин на употреба: 
Прилага се 2-3 пъти седмично. Разклатете добре преди употреба. Нанесете равномерно по 
скалпа на малки сектори количеството от 2-3 пипети / 1 ампула. Направете лек масаж. Не се 
изплаква.
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H.G. SYSTEM КРЕМ С ОРГАНИЧНО 
БАЛАНСИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Подготвителна стъпка на сух скалп преди измиване на косата с шампон.
Препоръчва се при тънки, изтъняващи, редки или с бавен растеж коси.
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.

ИЗТЪНЯВАЩА КОСА: H.G. SYSTEM

КОСОПАДКОСОПАД

10

Начин на употреба:
Нанесете на немита коса, директно върху скалпа. Разнесете равномерно с
лек масаж. Време на действие 10 мин. Направете емулсия, изплакнете
обилно с топла вода и измийте косата с шампоан H.G. System. 
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H.G. SYSTEM BIOCMPLEX

H.G. SYSTEM БИОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН 

ИЗТЪНЯВАЩА КОСА: H.G. SYSTEM

КОСОПАДКОСОПАД
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Богат на растителни екстракти, шампоанът спомага за балансиране на
физиологичния цикъл на растеж на косата. Препоръчва се при тънки,
изтъняващи, редки или с бавен растеж коси. Подходящ и при сезонен
косопад.

Начин на употреба:
Нанесете малко количество от продукта на мокра коса. Масажирайте нежно до
получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При необходимост нанесете
втори път. 

Стимулира растежа на косата. Препоръчва се при
тънки, изтъняващи, редки или с бавен растеж коси. 

Начин на употреба:
Прилага се 2 пъти седмично. Разклатете добре преди употреба. Нанесете равномерно по
скалпа количеството от 2-3 пипетки / 1 ампула и нежно масажирайте. Без изплакване. МОЖЕ
ДА ПРИЧИНЯВА ЛЕКО ЗАЧЕРВЯВАНЕ НА СКАЛПА, ПОРАДИ СЪДОРАЗШИРЯВАЩИЯ СИ ЕФЕКТ. 
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В случаи на:
• косопад в следствие на оксидативен стрес
• замърсяване на околната среда
• преждевременно стареене на фоликула
• за забавяне на процесите на клетъчно стареене при зряла кожа

АНТИЕЙДЖ: STAMINORISING

КОСОПАДКОСОПАД

12

Malus Domestica /вид ябълка/ - активни стволови клетки забавят естественото
стареене на фоликула и запазват жизнеността на скалпа. 
Кофеин - антиоксидантно действие. Стимулира микроциркулацията и растежа на
косата.
Екстракт от Гинко билоба - благоприятства по-доброто снабдяване с кислород на
скалпа и луковицата на косъма. 
Слънчоглед - антиоксиданто, реструктуриращо и минерализиращо свойства. 
Хидролизиран соев протеин - богати на незаменими аминокиселини, доставя
основни подхранващи елементи, необходими за биологичния баланс. 
Гликопротеини: благоприятства процеса на снабдяване с кислород и обновяването
на клетките.
Глутамин: аминокиселина със структурно изграждащ ефект върху косъма. 
Лавандула - антисептично, терапевтично и дермопречистващо действие. 
Лецитин - богат на токоферол, силно антиоксидантно действие, насочено към
забавяне процесите на клетъчно стареене. 
Японска мента - освежаващо, антисептично, съдосвиващо и тонизиращо действие. 
Methil Nicotinate /метил никотинат/: реактивира кръвообращението поради своите
съдоразширяващи свойства. При употреба може да се наблюдава леко зачервяване. 
Moringa Pterygosperma – Моринга - намалява прилепването на прахови частици и
смог върху повърхността на косата. 
Градински чай - стимулиращ, стягащ, минерализиращ и пречистващ ефект. 
Зелен чай - богат на полифеноли, витамини В1, В2, С и минерали като калий и
магнезий. Дермопречистващо действие. 

 StaminOrising състав:
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Подходящ при наличие на косопад и изтъняваща коса, както и при излагане на
оксидативен стрес. Забавя клетъчното стареене. Нежно почистващо действие.
Формула без Sodium Laureth Sulfate. Съдържа тенсио-активни вещества, нежни
към хидролипидния слой на скалпа и структурата на косъма.

АНТИЕЙДЖ: STAMINORISING

STAMINORISING КОМПЛЕКС

STAMINORISING ШАМПОАН 
С РАСТИТЕЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

КОСОПАДКОСОПАД

13

Начин на употреба: 
Нанесете малко количество продукт върху мокра коса. Масажирайте
нежно до получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При
необходимост нанесете втори път.

 

Усъвършенствана формула с растителни стволови
клетки, подпомага забавянето на процеса на
стареене. Препоръчва се при наличие на косопад и
изтъняване на косата, излагане на оксидативен
стрес. Запазва за по-дълго младостта на косата и
скалпа, като забавя клетъчното стареене и
фиброзата.

Начин на употреба:
Прилага се 2 пъти седмично. Разклатете добре преди употреба. Нанесете директно върху скалпа
количеството от 2-3 пипетки / 1 ампула и направете деликатен масаж. Не се изплаква. МОЖЕ ДА
ПРИЧИНЯВА ЛЕКО ЗАЧЕРВЯВАНЕ НА СКАЛПА ПОРАДИ СЪДОРАЗШИРЯВАЩИЯТ МУ ЕФЕКТ. 
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Прогресивно намалява пърхота, стабилизира физиологичното pH и нормализира
състоянието на хидролипидния слой. 

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

МАСКА ПРОТИВ ПЪРХОТ с екстракт от бреза

14

ПЪРХОТПЪРХОТ

Мента: охлаждащ, антисептичен, антибактериален ефект.
Кора от бяла върба - стягащo, антисептичнo свойствo.
Мащерка - антибактериално, подхранващо, регенериращо косата действие.
Бреза – пречистващо и укрепващо действие.
Копринени протеини - хидратиращо и защитно действие.

Състав:

Начин на употреба:
Нанесете около 10-20 мл от продукта в скалпа, върху влажна коса /преди или след измиване с
шампоан/. Масажирайте нежно и оставете да подейства няколко минути. Емулсирайте и
изплакнете обилно с топла вода.
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Щадящо почистващо действие. Премахва пърхота и възстановява
хидролипидния слой на скалпа. Успокояващ и освежаващ ефект, предпазва от
появата на пърхот, нормализира състоянието на хидролипидния слой.

ФИТОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН ПРОТИВ
ПЪРХОТ с екстракт от исландски мъх

15

ПЪРХОТПЪРХОТ

Исландски мъх - противовъзпалително, антимикотично, пречистващо 
кожата действие. 
Уснинова киселина - ограничава появата на бактерии и дрожди, отговорни 
за появата на пърхот. Подобрява имунитета.

Състав:

Мента: Охлаждащ, антисептичен, антибактериален ефект.
Репей – антимикотично, антибактериално, подхранващо, укрепващо и антисептично 
действие.
Лавандула - антисептични, тонизиращи, успокоителни, антимикробни свойства.
Копринени протеини - хидратиращо и защитно действие.
Кестен - съдорзширяващ, противовъзпалителен и стягащ  ефект.

Начин на употреба:
Нанесете върху  мокра коса. Масажирайте нежно до образуване на мека пяна. Изплакнете с
топла вода. Нанесете втори път, разпенете, оставете да действа 1-2 мин. Изплакнете обилно с
топла вода. 

 

ЛОСИОН ТОНИК ПРОТИВ ПЪРХОТ с 
екстракт от исландски мъх

Редуцира естественото лющене на скалпа и подобрява 
бариерните функции на кожата. 

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Нанесете в скалпа на 
измита и подсушена  с кърпа коса количеството от 2-3 
пипетки / 1 ампула. Масажирайте нежно. Не се 
изплаква. 
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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

16

ПЪРХОТПЪРХОТ

Centella asiatica – противопвъзпалително и антиоксидантни действие. 
Syringa Vulgaris (люляк) – антиоксидантно, противовъзпалително, и
себорегулиращо свойство. Контролира развитието на Malassezia Furfur /гъбичка,
отговорна за появата на пърхот/. 
Етерично масло от сладък портокал - себорегулиращ и пречистващ ефект. 
Етерично масло от горчив портокал – антисептично и противовъзпалително
действие. 
Етерично масло от мандарина - подобрява тонуса и стимулира оросяването на
скалпа.

CalmORising състав: 

16



Лосион без отмиване с противовъзпалително и
антиоскидантно действие. Облекчаване дискомфорта на
скалпа - дразнене, зачервяване, сърбеж, лющене.

Деликатно измиване при чувствителен и/или раздразнен скалп. Препоръчва се
при лющене, зачервяване, сърбеж, себореен дерматит и сух скалп. Има
освежаващо, балансиращо, хидратиращо и стимулиращо микроциркулацията
действие. Подходящ за честа употреба. Да се използва в комбинация с
Calmorising балансиращ лосион за скалп.

CALMORISING ФИТОЕСЕНЦИАЛЕН ШАМПОАН с
растителни стволови клетки

CALMORISING БАЛАНСИРАЩ ЛОСИОН ЗА СКАЛП 

СУХ ПЪРХОТ И ДЕСКВАМАЦИЯ: 
CALMORISING

17

ПЪРХОТПЪРХОТ

Начин на употреба:
Нанесете малко количество продукт върху мокра коса. Масажирайте нежно до
получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода.

Начин на употреба:
Прилага се 2 пъти седмично. Разклатете добре преди
употреба. Нанесете директно върху скалпа количеството
на 2-3 пипетки / 1 ампула с деликатен масаж. Не се
изплаква. 
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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. 

ПОЧИСТВАЩИ ГРИЖИ

МАЗНИМАЗНИ  
СКАЛП ИСКАЛП И  

КОСАКОСА

18

Каолин - почиства кожата в дълбочина, абсорбира излишния себум и
стимулира микроциркулацията. Има успокояващо действие. Подходящ дори за
чувствителна кожа, склонна към зачервяване. 
Биологичен екстракт от алое - противовъзпалително, хидратиращо,
стимулиращо и  регенериращи действие. 
Биологичен екстракт от арника - стимулиращо, тонизиращо и
противовъзпалително действие. Биологичен екстракт от репей – предназначен
за чувствителна, мазна кожа, склона към акне. Биологичен екстракт от бреза -
стягащо, антисептично, пречистващо действие. 
Биологичен екстракт от хвощ стяга и тонизира.
Биологичен екстракт от Моринга - защитава от замърсяванията на околната
среда. 
Масло от Андибора – богато на ненаситени мастни киселини , ценна съставка с
антибактериално, хидратиращо и успокояващо действие. 
Етерично масло от сладък портокал – себорегулиращ и пречистващ ефект. 
Зехтин – антиоксидантно, подхранващо и хидратиращо действие. 
Масло от жожоба – почиства отвора на фоликула и предотвратява падането на
косата.
Етерично масло от лимон – успокояващо и антисептично действие. 
Етерично масло от горчив портокал с успокояващ ефект. 
Витамин B – себорегулиращо действие. 

ORising Purifying състав:
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Успокоява, почиства и хидратира. Регулира отделянето на себум.
Подходяща за приложение и върху кожата на лицето.

Лосион без изплакване за идеален завършек на пречиствашата
терапия. Противодейства и увеличава защитата от негативните
ефекти от замърсяването на скалпа и косата. Действа в хармония с
хидролипидния слой.

Абсорбира и регулира нивата на себум, почиства скалпа и същевременно
поддържа косата жизнена и здрава. Подходящ при чувствителен скалп. 

ПОЧИСТВАЩ ЛОСИОН

ПОЧИСТВАЩИ ГРИЖИ

МАЗНИМАЗНИ  
СКАЛП ИСКАЛП И  

КОСАКОСА

19

Начин на употреба:
Нанесете малко количество продукт на мокра коса. Масажирайте нежно
до получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При
необходимост нанесете повторно. 

ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН 

ПОЧИСТВАЩА МАСКА 

Начин на употреба:
Нанесете директно върху скалпа, преди измиване с шампоан.
Масажирайте нежно. Време на действие 10 мин. Емулсирайте и
изплакнете обилно с топла вода. Преминете  към измиване с шампоан.

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Нанесете количеството от 1 ампула в скалпа на измита и
подсушена с кърпа коса. Нежно масажирайте. Не се изплаква. За оптимален
резултат е добре веднъж седмично да се комбинира с Пречистващата маска.
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Богат на хидратиращи съставки. Подходящ при суха кожа и коса. Измива
нежно.

Начин на употреба:
Нанесете малко количество продукт на мокра коса. Масажирайте нежно до
получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При
необходимост нанесете втори път. 

За пореден път природата ни помага да решим проблема със сухата коса и
чувствителния скалп. 

ШАМПОАН С КОКОСОВО МАСЛО

СУХИСУХИ  
КОСА ИКОСА И  
СКАЛПСКАЛП

20

КОКОС

Кокосово масло - антиоксидантно, хидратиращо и защитно действие.
Овес - успокояващо, антиоксидантно, противовъзпалително действие
Невен - успокояващо, себорегулиращо, антимикотично действие.

Състав: 

ПРЕДСТОИПРЕДСТОИ
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МИНЕРАЛИЗИРАЩ ЛОСИОН

Подхранва, придава мекота и блясък, без да утежнява.
Може да се добавя към къдрин или боя за коса за защита
на косата и кожата. 

* Нанесен по дължините преди изсушаване, прави косата
мека, блестяща и плътна. Без отмиване. 

Препоръчва се при дехидратация и трудна за разресване коса.
Подпомага оформянето на косата. Придава обем и плътност на
косъма. 

Състав:
Копринени протеини - хидратиращо и защитно действие.

21

ПРОТЕИНОВ ЗАЩИТЕН ЛОСИОН /ампули/

ЕНЕРГИЗИРАЩА МАСКА С КОКОСОВО МАСЛО

Хидратира и защитава косъма. Придава изключителна мекота. Подходящ при
суха кожа и коса. Не утежнява.

Начин на употреба:
Нанесете на измита и подсушена с кърпа коса. Разнесете равномерно по
дължините. Изчакайте няколко минути, емулсирайте и изплакнете обилно с
топла вода. /Възможност за нанасяне и в скалпа/.

Състав:
Амино киселини от копринени протеини – подхранват и защитават косата и скалпа.

Начин на употреба:
Преди химическа процедура, добавете 5 мл за къса коса или 10 мл за дълга коса към боята. 
При самостоятелна употреба нанесете количеството на 2-3 пипетки / 1 ампула по дължините
на измита и подсушена с кърпа коса. Нежно масажирайте. Не се изплаква. 

Наин на употреба:
Нанесете количеството на 2-3 пипетки / 1 ампула върху измита и подсушена с кърпа коса.
Разпределете равномерно по дължините. Време на действие 3 мин. Емулсирайте и изплакнете
обилно с вода.

ПРЕДСТОИПРЕДСТОИ
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Ревитализира косата. Омекотената кутикула става естествено бляскава, без да 
бъде утежнена.  
Само няколко капки са достатъчни за изглаждане и постигане на anti-frizz 
ефект. 

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.

ОРГАНИЧНО АРГАНОВО МАСЛО и слънчоглед

СУХИСУХИ  
КОСА ИКОСА И  
СКАЛПСКАЛП  

ARGORISING

22

Органично арганово масло – омекотява, хидратира, повишава еластичността,
придава блясък и има anti-frizz ефект. 
Екстракт от слънчогледово семе – богато на линолова киселина, хидратира и
подобрява структурата на косъма. Синергичното действие на аргановото масло
и слънчогледовия екстракт, реконструира косъма и го прави мек и бляскав.
Косата е здрава, блестяща и мека.

ArgoRaising състав:

Начин на употреба:
Затоплете няколко капки от продукта между дланите си и нанесете върху
дължините на измита и подсушена с кърпа коса. 
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Защитава косъма. Деликатно измиващо действие. Прави косата еластична,
мека и плътна.

Начин на употреба:
Нанесете малко количество продукт на мокра коса. Масажирайте нежно до
получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При необходимост
нанесете втори път. 

При подложена на стрес, без тонус коса. Богата на натурални елементи, грижата
прави косат по-плътна, бляскава и мека.

Начин на употреба:
Нанесете върху измита и подсушена с кърпа коса. Разнесете по дължините с
внимателен масаж. Време на действие 3-4 мин. Емулсирайте и изплакнете
обилно с топла вода.

ХИДРАТИРАЩ ШАМПОАН

ФЛУИД ЗА ПЕРФЕКТНА КОСА

СУХИСУХИ  
КОСА ИКОСА И  
СКАЛПСКАЛП  

ARGORISING

23

С ОРГАНИЧНО АРГАНОВО МАСЛО ЗАЩИТЕН СЕРУМ 

Хидратира, реконструира, омекотява и придава блясък, без да
утежнява. Наличието на УВ филтър увеличава защитния ефект.  

Начин на употреба:
Нанесете върху измита и подсушена с кърпа коса количеството
от 1 ампула. Разнесете с внимателен масаж. Не се изплаква.
Оформете косата, както обикновено. 
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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 .

HAIR FILLER SYSTEM

24

ФИНА КОСАФИНА КОСА

Хиалуронова киселина със силно хидратиращ ефект. 
Кератин, извлечен от овча вълна - поддържа еластичността и младостта на
косата. Придава обем и плътност, предпазва от атмосферните влияния.
Пантенол - предотвратява изсушаването на косата, възстановява структурата
на химически или механично увредената коса. Придава блясък.
Биологичен екстракт от хвощ - тонизира, възстановява и минерализира.
Маслинов биологичен екстракт с антиоксидантно действие, благодарение на
витамин Е.
Биологичен екстракт от бреза - пречистващо действие. 
Биологичен екстракт от теменужка - хидратация и успокояване. 
Биологичен екстракт от арган с anti-frizz и намаляващ обема ефект, прави
косата блестяща и мека. 
Екстракт от слънчоглед за хидратация. 
Екстракт от Моринга - намалява полепването на замърсявания по повърхността
на косъма. 
Екстракт от личи - предотвратява уврежденията от свободните радикали.
Екстракт от сладък портокал с антиоксидантно действие.

ORising Hair Filler състав:
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Почиства деликатно кожата и косата. Придава обем и плътност на фината
коса, запазвайки структурата й. Има успокояващ ефект.

Придава плътност, обем и жизненост на крехката коса. Има anti-frizz 
ефект. 

Начин на употреба: 
Нанесете малко количество от продукта на измита и подсушена с кърпа 
коса, от корените към дължините. Без изплакване. 

Прави косата лесна за разресване, сияйна и хидратирана, без да е 
утежнена. Придава обем, плътност и предпазва от атмосферните влияния. 
Подготвя косата да усвои Лосион Hair Filler. 

Начин на употреба: 
На измита и подсушена с кърпа коса, нанесете по дължините с лек масаж. 
Време на действие 2-3 минути. Емулсирайте и изплакнете обилно с топла 
вода.

HAIR FILLER SYSTEM

FILLER SYSTEM ШАМПОАН ЗА ОБЕМ

FILLER SYSTEM ЛОСИОН
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ФИНА КОСАФИНА КОСА

Начин на употреба:
Нанесете върху мокра коса малко количество от продукта. Масажирайте
нежно до получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При
необходимост нанесете втори път. 

HAIR FILLER КРЕМ 
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Интензивно реконструиращо действие, насочено към крехки и увредени, в 
следствие на химическа, механична обработка или атмосферни условия коса.

Начин на употреба: 
Нанесете малко количество продукт на мокра коса. Масажирайте нежно до 
получаване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При необходимост 
нанесете повторно. 

Интензивно реконструиращо действие, насочено към крехки и увредени в следствие 
на химическа, механична обработка или атмосферни условия коса. 

Начин на употреба: 
Нанесете на измита и подсушена с кърпа коса. Разпределете по дължините с нежен 
масаж. Време на действие 5-10 минути. Емулсирайте и изплакнете обилно с топла 
вода.

Масло от ядки Бабасу: омекотяващо, подхранващо, озаряващо действие. 
Масло от семена Мурумуру: хидратира, подхранва и не утежнява. 
Масло от семена от жожоба: естествено антибактериално, озаряващо и
укрепващо действие. Увеличвава еластичността на кожата и косата. 
Екстракт от биологични трици Avena Sativa: хидратиращи, успокояващи и
антиоксидантни свойства. Биологичен екстракт от хвощ: минерализира,
пречиства и увеличава еластичността. 
Екстракт от листа на зелен чай: антиоксидантно, противовъзпалително и
себорегулиращо действие. Растителни протеини: реконструиращо действие. 

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 за плътност, еластичност, здавина и мекота на косата.

ORising 3Actions състав:

ORISING3ACTION РЕКОНСТРУИРАЩ ШАМПОАН 

РЕКОНСТРУИРАНЕ НА КОСАТА:
 ORISING3ACTIONS
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ТРЕТИРАНАТРЕТИРАНА  
КОСАКОСА

ORISING3ACTION РЕКОНСТРУИРАЩА МАСКА

26



Пшеничен протеин - хидратиращ, успокояващ, укрепващ ефект.
Laminaria digitata /кафяви водорасли/, богати на полифеноли,
полизахариди, минерални соли. Омекотяващо и хидратиращо действие.
Витамин Е - антиоксидант, действие срещу свободните радикали.
F витамин - антиейдж действие.

Стъпка 1
Възстановява баланса на аминокиселините и защитния филм на косъма.
Подходящ при химически третирана, чупеща се, нееластична коса. 

Състав: 

Начин на употреба: Нанесете на мокра коса. Масажирайте нежно до получаване
на мека пяна. Изплакнете обилно с вода. При необходимост нанесете втори път.

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:

SEA COMPLEX 3 ЕНЕРГИЗИРАЩ 
МУЛТИВИТАМИНЕН ШАМПОАН 

РЕКОНСТРУИРАНЕ НА КОСАТА: 
SEA COMPLEX 3

ТРЕТИРАНАТРЕТИРАНА  
КОСАКОСА
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Алое вера - хидратиращо, пречистващо, подхранващо, омекотяващо действие.
Пшеничен протеин - хидратиращи, успокояващи, подсилващи свойства.
Минерален комплекс (желязо, магнезий, мед, силиций, цинк) - поддържа
косата хидратирана.
Хидролизиран кератин – отговаря за здравината на кортекса.

Стъпка 2
Активно възстановява структурата на косъма. Действа във вътрешността на
косъма. Придава мекота, еластичност и блясък на косата.

Състав:

Екстракт от морски дъб – северноатлантически кафяви водорасли, много
богати на минерални соли.
Hypnea musciformis - червено водорасло от тропическите и субтропичните
региони. Екстрактът му фиксира кератина и има реконструиращо действие.

Стъпка 3
Осигурява мекота и еластичност на косата. Хидратира, изглажда плочките на
косъма, прави косата еластична, мека и сияйна.

Състав:

SEA COMPLEX 3 МАСКА ЗА 
ДЪЛБОКО РЕКОНСТРУИРАНЕ

РЕКОНСТРУИРАНЕ НА КОСАТА: SEA COMPLEX 3

ТРЕТИРАНАТРЕТИРАНА  
КОСАКОСА
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SEA COMPLEX 3 ИНТЕНЗИВНА 
ХИДРАТИРАЩА МАСКА 

Начин на употреба: 
Нанесете върху измита и подсушена с кърпа коса. Разпределете равномерно по
дължините с нежен масаж. Време на действие 5 мин. Емулсирайте и изплакнете
обилно с вода.

Начин на употреба:
Нанесете върху измита и подсушена с кърпа  коса. Разпределете равномерно по дължините с
нежен масаж. Време на действие 3-4 мин. Емулсирайте и изплакнете обилно с вода. 

Laminaria digitata - кафява водорасли. Богати на полифеноли, полизахариди, минерални 
соли с омекотяващо и хидратиращо действие.
Слънчоглед - антиоксидантни , реконструиращи и минерализиращи свойства.
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ORisingLuce Gold 24K

 Озарява, омекотява и уплътнява косата.

Начин на употреба:
Нанесете върху мокра коса малко количество от продукта. Масажирайте
деликатно до получване на мека пяна. Изплакнете обилно с топла вода. При
необходимост нанесете втори път. Разклатете добре преди употреба. 

Луксозна регенерираща маска, която озарява косата. Придава плътност и мекота,
жизненост и здрав вид. Подобрява еластичността на косъма.

Начин на употреба:
Нанесете продукта от скалпа към дължините. Разпределете равномерно с нежен
масаж. Оставете да действа 4-5 минути. Емулсирайте и изплакнете обилно с топла  
вода. За пълно обгрижване се препоръчва в комбинация с Orising продуктите за
разресване и реконструиране. 

24K златни частици - подпомагат клетъчното обновяване на кожата, озаряват
косата и я правят копринено мека на допир. 
Хиалуронова киселина – молекула с изключителна чистота от биотехнологичен
произход поддържа косата гъвкава и еластична. 
Хидролизирани пшенични протеини - хидратират, подхранват, подсилват и
изглаждат. Придават сила, обем и блясък. 
Екстракт от нар - регенериращ ефект при лечение на суха, изтощена или с цъфтящи
връхчета коса.  
Стволови клетки от ябълково дърво забавят физиологичното стареене на клетките.

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. 

Orising Luce състав:

МАСКА С 24K ЗЛАТО 
И ХИАЛОРОНОВА КИСЕЛИНА

ШАМПОАН С 24K ЗЛАТО 
И ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

ГРИЖАГРИЖА
  ЗА КОСАЗА КОСА
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ПРОДУКТИ ЗАПРОДУКТИ ЗА  
БЕБЕТАБЕБЕТА

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.

Начин на употреба:
Нанесете върху мокра коса около 5 мл от продукта. Масажирайте нежно до
получаване на мека пяна. Изплакнете и нанесете повторно. Оставете да
действа 2-3 минути. Изплакнете обилно с топла вода.

Специално създадена маска за детския скалп и коса. Съдържа алое,
авокадо и екстракт от млечен протеин. Подхранва, хидратира,
омекотява и има антиоксидантно действие.

Начин на употреба:
Нанесете на измита и подсушена с кърпа коса. Време на действие 2-3
мин. Емулсирайте и изплакнете обилно с топла вода.

ШАМПОАН ЗА БЕБЕТА

ГРИЖА ЗА КОСА ЗА БЕБЕТА
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ОФОРМЯНЕ &ОФОРМЯНЕ &  
СТИЛИЗИРАНЕСТИЛИЗИРАНЕ

Оформя къдриците, подпомага разплитането на косата и улеснява нейното
оформяне.  Лека фиксация. Anti-frizz ефект. Предотвратява дехидратацията. Не
омазнява и не утежнява косата.

Начин на употреба:
Нанесете на влажна коса преди изсушаване. Оформете според желания
резултат.

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

Начин на употреба: 
Затоплете няколко капки между пръститре и нанесете на съха или влажна
кос. Не се изплаква.

МОДЕЛИРАЩ ФЛУИД 

ЕСЕНЦИАЛЕН ФЛУИД ПРИ ЦЪФТЯЩИ ВРЪХЧЕТА
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Препоръчва се при сухи и дехидратирани дължини. Хидратиращ ефект.

Начин на употреба:
Разтърсете флакона преди употреба и го обърнете с главата надолу.
Нанесете равномерно по дължините върху измита и подсушена с кърпа
коса. Изчакайте няколко минути и изплакнете.

Моделираща пяна за оформяне и фиксация на прическата.

Начин на употреба:
Разтърсете флакона преди употреба и го обърнете с главата надолу. Нанесете
равномерно по дължините. Разпределете равномерно. Не се изплаква.

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

Начин на употреба:
Разтърсете флакона преди употреба и го обърнете с главата надолу.
Нанесете равномерно по дължините. Разпределете равномерно. Не се
изплаква.

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

Начин на употреба:
Разтърсете внимателно. Впръскайте на влажна или суха коса. Не се изплаква.

МИНЕРАЛИЗИРАЩА ПЯНА

ПЯНА СЪС СУПЕР СИЛНА ФИКСАЦИЯ

ЗАЩИТЕН СПРЕЙ СЪС СУПЕР СИЛНА ФИКСАЦИЯ

ПРОТЕИНОВА ПЯНА
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