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Иновативна терапия на ORising 
с фокус върху забавяне на процесите 

на стареене на фоликула.

Формула на основата на растителни 
стволови клетки.
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Активните растителни стволови 
клетки, съдържащи се в комплексa 
StaminORising, се получават чрез 
специални процеси на лабораторно 
ниво от Malus Domestica /рядък вид 
ябълка, отглеждан в Швейцария от 
700 г./. Плодовете не са особено 
вкусни, но могат да бъдат трайно 
съхранявани без да губят свежестта 
си поради високата им 
концентрация на киселини и 
танини. 

Растителните стволови клетки са 
подобни на човешките. Те доставят 
важни подхранващи елементи и 
поддържат здравето на човешките 
клетки. 
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За кого е подходящ  Complex?

• Поддържат жизнеността на скалпа.

• Забавят процесите на стареене на фоликула.

• Имат регенериращо въздействие на клетъчно 
ниво.

Лабораторни тестове потвърждават, че 
съдържащите се активни растителни стволови 
клетки:
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Формула без Sodium Laureth Sulfate,  на 

основата на тенсио-активни вещества, 

предпазващи хидролипидния слой и 

структурата на косата.

Синергичното действие на растителни 

стволови клетки и StaminoRising Complex 

прави по-лесно регенерирането на 

фоликула. Намалява прилепването на 

прахови частици и други замърсявания, 

благодарение на Moringa Pterygosperma /

Моринга/.

За цялостен трезултат преди прилагане на StaminORising 
Complex, се препоръчва използване на StaminORising 
шампоан с растителни стволови клетки.

 шампоан
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• Отлично се съчетава с терапия StaminORising Complex.

• Намалява степента на полепване на замърсявания по косата.

• Почиства нежно.

• Подхранващо и подсилващо действие с помощта на соеви 
протеини.

За кого е подходящ шампоан?
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За кого е подходящ 

• При наличие на косопад и изтъняване на косата.

• При оксидативен стрес.

• Запазва по-дълго младостта на скалпа и косата.

• Забавя клетъчното стареене и фиброзата.

 Complex ?
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Кофеин: антиоксидант за стимулиране 
на микроциркулацията и подпомагане  
растежа на косата.

Гликопротеини: благоприятстват процеса на снабдяване с кислород и 
обновяване на клетките.

Глутамин: аминокиселина със структурно изграждащ ефект върху 
косъма.

Екстракт от Гинко Билоба: благоприятства 
доброто снабдяване с кислород на скалпа и 
луковицата на косъма.

Основни съставки в терапия  
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Лецитин: Богат на токоферол, силно антиоксидантно 
действие, насочено към забавяне процесите на клетъчно 
стареене.

Хидролизирани  соеви протеини: Богати на 
незаменими аминокиселини като треонин, 
валин, метионин, доставят основни 
подхранващи елементи, необходими за 
биологичния баланс. 

Lavandula Angustifolia /лавандула/: 
антисептично, терапевтично и дермо- 
пречистващо действие.

Helianthus Annuus /слънчоглед/: 
антиоксидантно, реструктуриращо 
и минерализиращо действие. 
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Moringa Pterygosperma - Moringa 
Oleifera /Моринга/: Силен ефект против 
замърсяването на косата, намалява 
прилепването на прахови частици и смог 
върху повърхността на косъма.

Mentha Arvensis /японска мента/: 
освежаващо, антисептично, съдо-
свиващо и тонизиращо действие.

Methil Nicotinate /Метил никотинат/: реактивира кръво- 
обращението. При употреба може да се наблюдава леко 
зачервяване на кожата. 
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Malus Domestica /вид ябълка/ - Активни 
стволови клетки забавят естественото 
стареене на фоликула и запазват 
жизнеността на скалпа.



Salvia Officinalis /градински чай/: 
хидратиращ, стимулиращ, укрепващ, 
минерализиращ и дермопочистващ 
ефект.

Витамин Е: мощно антиоксидантно действие, бори се срещу 
свободните радикали и активира микроциркулацията на скалпа.

Camellia Sinensis /чаено дърво/: богат на 
полифеноли, витамини като В1, В2, С и 
минерали като калий и магнезий.
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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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