HAIR VITAMINS

HAIRFINITY Healthy Hair Vitamis to preparat witaminowy dla uzyskania zdrowych
włosów. HAIRFINITY zawiera unikalną mieszankę bioaktywnych witamin, minerałów i
składników odżywczych, takich jak biotyna, która wspiera wzrost i powstrzymuje
wypadanie włosów. Nasz wyjątkowy KOMPLEKS CAPILSANA® dostarcza włosom ich
naturalnego budulca w postaci wzmacniających aminokwasów zawartych w
hydrolizowanym kolagenie, wspierającego witalność i zawierającego siarkę związku
MSM, a także wzmacniającego włosy skrzypu z dodatkiem krzemionki. Ta potężna
kombinacja zapewnia zdrowsze, silniejsze i dłuższe włosy. Dla wszystkich typów włosów.
DLACZEGO JEST UNIKALNY?
W przeciwieństwie do większości produktów do pielęgnacji włosów, które działają tylko
na powierzchni, preparat witaminowy HAIRFINITY poprawia stan włosów od wewnątrz.
JAK TO DZIAŁA?
Każdy składnik preparatu witaminowego HAIRFINITY został specjalnie dobrany i pełni
szczególną rolę w tworzeniu idealnych warunków dla zdrowego wzrostu włosów.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

60 kapsułek
Dzienna dawka: 2 tabletki
Można stosować w połączeniu
z Hairfinity BOOSTERS

HYDROLIZOWANY
KOLAGEN
to bioaktywny
peptyd i
przeciwutleniacz,
który dostarcza
włosom 18
aminokwasów, one
stanowią budulec
białka keratyny.

MSM
to występujący
naturalnie związek
zawierający siarkę.
Siarka jest
podstawowym
składnikiem wiązań
cysteiny, które są
odpowiedzialne za
utrzymanie kondycji
włosa.

WYCIĄG Z PĘDÓW
SKRZYPU POLNEGO
jest bogaty w
krzemionkę, która
odgrywa ważną rolę
w optymalnej
syntezie kolagenu.

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Mieszanka olejków
eterycznych
(lawenda, cedr,
cynamon, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa), olej
moringa, mieszanka
wyciągów z ryżu,
rozmarynu i
słonecznika,
witamina E
(tokoferol), olej z
pestek moreli

CANDILOCKS
Chewable Hair Vitamins
HAIRFINITY Candilocks, witaminowe żelki są wygodnym sposobem na uzyskanie dziennej dawki
niezbędnych witamin dla zdrowia włosów. Kluczowe składniki takie jak biotyna, skrzyp, inozytol
i cholina zostały połączone z innymi bioaktywnymi minerałami, witaminami i składnikami
odżywczymi w celu uzyskania zdrowszych, silniejszych i dłuższych włosów. Zawierają naturalne
aromaty wiśni, pozbawione sztucznych barwników. Przeznaczone dla każdego rodzaju włosów.
DLACZEGO JEST UNIKALNY?
Te żelki są słodką alternatywą dla klasycznych kapsułek HAIRFINITY. Łatwe do spożycia, bez
wody, idealne dla tych, którzy mają problem z połykaniem tabletek.
JAK TO DZIAŁA?
HAIRFINITY Candilocks, witaminowe żelki poprawiają kondycję włosów od wewnątrz. Te żelki
dostarczają wszystkich niezbędnych dla zdrowych włosów składników.
➢ poprawa krążenia krwi oznacza, że więcej tlenu dostaje się do mieszków włosowych,
➢ dostarcza organizmowi więcej potrzebnych minerałów, wapnia, krzemu i aminokwasów,
➢ wspomaga wzmocnić struktury komórkowe keratynocytów w celu uzyskania większej
elastyczności i sprężystości.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

60 żelek
Dzienna dawka: 2 żelki
Można stosować w połączeniu
z Hairfinity BOOSTERS

HYDROLIZOWANY
KOLAGEN
to bioaktywny
peptyd i
przeciwutleniacz,
który dostarcza
włosom 18
aminokwasów, one
stanowią budulec
białka keratyny.

BIOTYNA
Ma niezwykle istotny
wpływ na stan
naszych włosów,
wspomaga wzrost
oraz metabolizm
skóry głowy.

WYCIĄG Z PĘDÓW
SKRZYPU POLNEGO
jest bogaty w
krzemionkę, która
odgrywa ważną rolę
w optymalnej
syntezie kolagenu.

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Mieszanka olejków
eterycznych
(lawenda, cedr,
cynamon, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa), olej
moringa, mieszanka
wyciągów z ryżu,
rozmarynu i
słonecznika,
witamina E
(tokoferol), olej z
pestek moreli

ADVANCED HAIRCARE
Gentle Cleanse Shampoo
Szampon delikatnie oczyszczający HAIRFINITY nie zawiera siarczanów i doskonale nawilża, delikatnie
usuwa zanieczyszczenia ze skóry głowy i włosów. Po użyciu szamponu włosy stają się miękkie, odświeżone i
doskonale przygotowane na działanie zbilansowanej odżywki nawilżającej HAIRFINITY.
Nadaje się do codziennego stosowania. Zalecany do wszystkich rodzajów włosów. Bezpieczny dla włosów
farbowanych.

DLACZEGO JEST UNIKALNY?
Nasz wyjątkowy KOMPLEKS CAPILSANA® dostarcza włosom ich naturalnego budulca w postaci
wzmacniających aminokwasów zawartych w hydrolizowanym kolagenie, wspierającego witalność i
zawierającego siarkę związku MSM, a także wzmacniającego włosy skrzypu z dodatkiem krzemionki. Ta
potężna kombinacja zapewnia zdrowsze, silniejsze i dłuższe włosy.

poj. 355 ml

JAK TO DZIAŁA?
Każdy składnik szamponu delikatnie oczyszczającego HAIRFINITY został specjalnie dobrany i pełni
szczególną rolę w utrzymaniu zdrowych, silniejszych i dłuższych włosów.
➢aloes zapewnia ukojenie i nawilżenie
➢ekstrakty z rumianku i nagietka mają działanie oczyszczające
➢witaminy E i C zapewniają ochronę.
Jeśli Twoje włosy są narażone na wpływ wysokich temperatur, koloryzacji, zabiegów chemicznych i są
często szczotkowane, nasz delikatny szampon oczyszczający poprawi ich kondycję.
Po użyciu szamponu zastosować odżywkę lub maskę z linii HAIRFINITY.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

HYDROLIZOWANY
KOLAGEN
to bioaktywny
peptyd i
przeciwutleniacz,
który dostarcza
włosom 18
aminokwasów, one
stanowią budulec
białka keratyny.

MSM
to występujący
naturalnie związek
zawierający siarkę.
Siarka jest
podstawowym
składnikiem wiązań
cysteiny, które są
odpowiedzialne za
utrzymanie kondycji
włosa.

WYCIĄG Z PĘDÓW
SKRZYPU POLNEGO
jest bogaty w
krzemionkę, która
odgrywa ważną rolę
w optymalnej
syntezie kolagenu.

ALOES
Od dawna znany
jako naturalny
sposób na
utrzymanie zdrowia
włosów. W roślinie tej
zidentyfikowano
ponad 75
składników, takich
jak
witaminy, minerały,
aminokwasy,
enzymy i kwas
salicylowy.

WYCIĄG Z KWIATU
RUMIANKU
Pomaga uspokoić i
ukoić skórę głowy,
jednocześnie
nadając połysk i
wzmacniając włosy.

WYCIĄG Z
NAGIETKA
ma właściwości
ściągające i
przeciwutleniające,
dzięki czemu
oczyszcza i chroni
skórę głowy oraz
włosy.

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Mieszanka olejków
eterycznych
(lawenda, cedr,
cynamon, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa), olej
moringa, mieszanka
wyciągów z ryżu,
rozmarynu i
słonecznika,
witamina E
(tokoferol), olej z

ADVANCED HAIRCARE
Balanced Moisture Conditioner
Zbilansowana odżywka nawilżająca HAIRFINITY ułatwia rozczesywanie, wygładza i przywraca włosom optymalny
poziom nawilżenia od nasady aż po końce. Efekt świeżych, miękkich i łatwiejszych w układaniu włosów uzyskujemy już
po pierwszym zastosowaniu. Zalecana do wszystkich rodzajów włosów. Bezpieczna dla włosów farbowanych.
DLACZEGO JEST UNIKALNA?
Nasz wyjątkowy KOMPLEKS CAPILSANA® dostarcza włosom ich naturalnego budulca w postaci wzmacniających
aminokwasów zawartych w hydrolizowanym kolagenie, wspierającego witalność i zawierającego siarkę związku MSM, a
także wzmacniającego włosy skrzypu z dodatkiem krzemionki. Ta potężna kombinacja zapewnia zdrowsze, silniejsze i
dłuższe włosy.

poj. 355 ml

JAK TO DZIAŁA?
Każdy składnik zbilansowanej odżywki nawilżającej HAIRFINITY został specjalnie dobrany i pełni szczególną rolę w
utrzymaniu zdrowych, silniejszych i dłuższych włosów.
➢ polifenole zawarte w aloesie pomagają chronić włosy przed starzeniem i uszkodzeniem pod wpływem środowiska i
wolnych rodników,
➢ olej kokosowy, olej jojoba i olej z nasion mydlnicy lekarskiej zmiękczają i odżywiają włosy, ułatwiając rozczesywanie i
poprawiając elastyczność,
➢ cukry zawarte w hydrolizowanym białku pszenicy wygładzają naskórek, utrzymują nawilżenie i zapobiegają
rozdwajaniu się końcówek.
Tak wyjątkowy skład gwarantuje poprawę kondycji włosów już po jednokrotnym użyciu.
Regularne stosowanie zbilansowanej odżywki nawilżającej HAIRFINITY chroni, odżywia i odmładza włosy.
Stosować w połączeniu z szamponem HAIRFINITY.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

HYDROLIZOWANY
KOLAGEN
to bioaktywny
peptyd i
przeciwutleniacz,
który dostarcza
włosom 18
aminokwasów, one
stanowią budulec
białka keratyny.

MIÓD
To naturalny środek
utrzymujący wilgoć,
dodaje
niesamowitego
blasku, wzmacnia
włosy.

WYCIĄG Z PĘDÓW
SKRZYPU POLNEGO
jest bogaty w
krzemionkę, która
odgrywa ważną rolę
w optymalnej
syntezie kolagenu.

MSM
to występujący
naturalnie związek
zawierający siarkę.
Siarka jest
podstawowym
składnikiem wiązań
cysteiny, które są
odpowiedzialne za
utrzymanie kondycji
włosa.

WYCIĄG Z NASION
MYDLNICY
LEKARSKIEJ
jest złożony z
długołańcuchowyc
h kwasów
tłuszczowych, które
zapewniają
nawilżenie nie
obciążając ani nie
przetłuszczając
włosów. Zapewnia
połysk włosów.

ALOES
Od dawna znany
jako naturalny
sposób na
utrzymanie zdrowia
włosów. W roślinie tej
zidentyfikowano
ponad 75
składników, takich
jak
witaminy, minerały,
aminokwasy,
enzymy i kwas
salicylowy.

KERATYNA I
HYDROLIZOWANA
KERATYNA
wypełnia luki w
strukturze włosa,
oraz wzmacnia łuski,
poprawia
elastyczność i chroni
przed przyszłymi
uszkodzeniami.

OLEJ KOKOSOWY
to niesamowity
bogaty w składniki
odżywcze środek
łatwo absorbowany,
którego składniki
poprawiają stan
skóry głowy,
jednocześnie
wzmacniając,
ułatwiając
układanie włosów i
nadając im blasku.

OLEJ JOJOBA
ma podobne
właściwości do
naturalnego sebum
skóry głowy, które
zapewniają ochronę
i odbudowę włosów
uszkodzonych na
skutek wysokich
temperatur i stylizacji

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Mieszanka olejków
eterycznych
(lawenda, cedr,
cynamon, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa), olej
moringa, mieszanka
wyciągów z ryżu,
rozmarynu i
słonecznika,
witamina E
(tokoferol), olej z
pestek moreli

ADVANCED HAIRCARE
Strengthening Amino Masque
Maska wzmacniająca HAIRFINITY dzięki zawartości aminokwasów działa w najbardziej uszkodzonych
warstwach włosa odbudowując je i nawilżając. Uzyskujemy długotrwałe nawilżenie, zwiększenie
elastyczności, wygładzenie i ochronę włosów. Zalecana do wszystkich rodzajów włosów. Bezpieczna dla
włosów farbowanych.
DLACZEGO JEST UNIKALNA?
Nasz wyjątkowy KOMPLEKS CAPILSANA® dostarcza włosom ich naturalnego budulca w postaci
wzmacniających aminokwasów zawartych w hydrolizowanym kolagenie, wspierającego witalność i
zawierającego siarkę związku MSM, a także wzmacniającego włosy skrzypu z dodatkiem krzemionki. Ta
potężna kombinacja zapewnia zdrowsze, silniejsze i dłuższe włosy.

poj. 240 ml

JAK TO DZIAŁA?
Każdy składnik maski wzmacniającej z aminokwasami HAIRFINITY został specjalnie dobrany i pełni
szczególną rolę w utrzymaniu zdrowych, silniejszych i dłuższych włosów.
➢ aminokwasy odbudowują i wzmacniają naturalną osłonkę ochronną włosa,
➢ polifenole zawarte w aloesie pomagają chronić włosy przed starzeniem i uszkodzeniem pod wpływem
środowiska i wolnych rodników,
➢ cukry zawarte w hydrolizowanym białku pszenicy wygładzają strukturę włosa, utrzymują nawilżenie i
zapobiegają rozdwajaniu się końcówek.
Stosować po szamponie HAIRFINITY, nakładać na wilgotne włosy, nałożyć czepek, dla lepszego efektu
delikatnie podgrzewać przez 15 min. Spłukać wodą.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

HYDROLIZOWANY
KOLAGEN
to bioaktywny
peptyd i
przeciwutleniacz,
który dostarcza
włosom 18
aminokwasów, one
stanowią budulec
białka keratyny.

MSM
to występujący
naturalnie związek
zawierający siarkę.
Siarka jest
podstawowym
składnikiem wiązań
cysteiny, które są
odpowiedzialne za
utrzymanie kondycji
włosa.

WYCIĄG Z PĘDÓW
SKRZYPU POLNEGO
jest bogaty w
krzemionkę, która
odgrywa ważną rolę
w optymalnej
syntezie kolagenu.

OLEJ JOJOBA
ma podobne
właściwości do
naturalnego sebum
skóry głowy, które
zapewniają ochronę
i odbudowę włosów
uszkodzonych na
skutek wysokich
temperatur i stylizacji

OLIWA Z OLIWEK
odżywia, nawilża i
jest bogata w
witaminę E, dzięki
czemu skutecznie
zwalcza wolne
rodniki.

ALOES
Od dawna znany
jako naturalny
sposób na
utrzymanie zdrowia
włosów. W roślinie tej
zidentyfikowano
ponad 75
składników, takich
jak
witaminy, minerały,
aminokwasy,
enzymy i kwas
salicylowy.

KERATYNA I
HYDROLIZOWANA
KERATYNA
wypełnia luki w
strukturze włosa,
oraz wzmacnia łuski,
poprawia
elastyczność i chroni
przed przyszłymi
uszkodzeniami.

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Mieszanka olejków
eterycznych
(lawenda, cedr,
cynamon, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa), olej
moringa, mieszanka
wyciągów z ryżu,
rozmarynu i
słonecznika,
witamina E
(tokoferol), olej z

OLEJ KOKOSOWY
to niesamowity
bogaty w składniki
odżywcze środek
łatwo absorbowany,
którego składniki
poprawiają stan
skóry głowy,
jednocześnie
wzmacniając,
ułatwiając
układanie włosów i
nadając im blasku.

ADVANCED HAIRCARE
Nourishing Botanical Oil
Odżywczy olejek roślinny HAIRFINITY to uniwersalny eliksir, który wspiera zdrowie włosów od nasady aż po końce. Ta
skoncentrowana mieszanka silnych olejków głęboko penetruje skórę głowy i włosy, przywracając ich witalność,
elastyczność i wytrzymałość. Zalecany do wszystkich rodzajów włosów. Bezpieczny dla włosów farbowanych.
DLACZEGO JEST UNIKALNY?
Nasz wyjątkowy KOMPLEKS CAPILSANA® dostarcza włosom ich naturalnego budulca w postaci wzmacniających
aminokwasów zawartych w hydrolizowanym kolagenie, wspierającego witalność i zawierającego siarkę związku
MSM, a także wzmacniającego włosy skrzypu z dodatkiem krzemionki. Ta potężna kombinacja zapewnia zdrowsze,
silniejsze i dłuższe włosy oraz odżywioną i odprężoną skórę głowy.
JAK TO DZIAŁA?
Każdy składnik odżywczego olejku roślinnego HAIRFINITY został specjalnie dobrany i pełni szczególną rolę w
utrzymaniu zdrowych, silniejszych i dłuższych włosów.
➢ olej kokosowy jest silnym antyutleniaczem, który nawilża skórę głowy, jednocześnie odżywiając i chroniąc każdy
kosmyk przed negatywnym wpływem stylizacji i środowiska,
➢ olej moringa zawiera witaminę C i magnez, które są niezbędne do utrzymania struktury komórkowej, a także
posiadają właściwości ściągające oraz odświeżają skórę głowy i mieszki włosów,
➢ terapeutyczna mieszanka olejków eterycznych z tymianku, drzewa cedrowego, lawendy, mięty pieprzowej,
cynamonu i rozmarynu ożywia suche, zmęczone włosy i skórę głowy.
Systematyczne stosowanie odżywczego olejku roślinnego HAIRFINITY chroni, odżywia i odmładza włosy i skórę głowy.
Stosować na włosy suche lub mokre. Olejek można używać do olejowania skóry głowy i włosów, następnie umyć
szamponem HAIRFINITY.
poj. 50 ml

GŁÓWNE SKŁADNIKI

HYDROLIZOWANY
KOLAGEN
to bioaktywny
peptyd i
przeciwutleniacz,
który dostarcza
włosom 18
aminokwasów, one
stanowią budulec
białka keratyny.

MSM
to występujący
naturalnie związek
zawierający siarkę.
Siarka jest
podstawowym
składnikiem wiązań
cysteiny, które są
odpowiedzialne za
utrzymanie kondycji
włosa.

WYCIĄG Z PĘDÓW
SKRZYPU POLNEGO
jest bogaty w
krzemionkę, która
odgrywa ważną rolę
w optymalnej
syntezie kolagenu.

OLEJ Z PESTEK
WINOGRON
jest bogaty w kwas
linolowy, który jest
podstawowym
kwasem
tłuszczowym
Omega 6. Nadaje
połysk, wzmacnia
włosy, stymulując ich
wzrost. Zawiera
polifenole i witaminę
E. Zapewnia
naturalny poziom
nawilżenia skóry
głowy.

OLIWA Z OLIWEK
odżywia, nawilża i
jest bogata w
witaminę E, dzięki
czemu skutecznie
zwalcza wolne
rodniki.

OLEJ KOKOSOWY
to niesamowity
bogaty w składniki
odżywcze środek
łatwo absorbowany,
którego składniki
poprawiają stan
skóry głowy,
jednocześnie
wzmacniając,
ułatwiając
układanie włosów i
nadając im blasku.

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Mieszanka olejków
eterycznych
(lawenda, cedr,
cynamon, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa), olej
moringa, mieszanka
wyciągów z ryżu,
rozmarynu i
słonecznika,
witamina E
(tokoferol), olej z
pestek moreli

OLEJ JOJOBA
ma podobne
właściwości do
naturalnego sebum
skóry głowy, które
zapewniają ochronę
i odbudowę włosów
uszkodzonych na
skutek wysokich
temperatur i stylizacji

OLEJ
MIGDAŁOWY
to środek odżywczy
bogaty w witaminy
A, B i E, jak również
kwasy tłuszczowe
Omega 3, 6 i 9. Ten
środek zmiękczający
zapobiega łamaniu
włosów,
jednocześnie
utrzymując
nawilżenie i nadając
włosom miękkość i
połysk.

ADVANCED HAIRCARE
Revitalizing Leave-In Conditioner
CENA 150 zł
Rewitalizująca odżywka bez spłukiwania HAIRFINITY silnie chroni i odmładza włosy. Zmiękcza, odżywia,
ułatwia rozczesywanie i poprawia ich elastyczność. Utrzymuje nawilżenie i zapobiega rozdwajaniu się
końcówek. Chroni przed działaniem wysokiej temperatury. Zawiera ponad 98% naturalnych składników.
Zalecana do wszystkich rodzajów włosów.
DLACZEGO JEST UNIKALNA?
Nasz wyjątkowy KOMPLEKS CAPILSANA® dostarcza włosom ich naturalnego budulca w postaci
wzmacniających aminokwasów zawartych w hydrolizowanym kolagenie, wspierającego witalność i
zawierającego siarkę związku MSM, a także wzmacniającego włosy skrzypu z dodatkiem krzemionki. Ta
potężna kombinacja zapewnia zdrowsze, silniejsze i dłuższe włosy.

poj. 240 ml

JAK TO DZIAŁA?
Każdy składnik rewitalizującej odżywki bez spłukiwania HAIRFINITY został specjalnie dobrany i pełni
szczególną rolę w utrzymaniu zdrowych, silniejszych i dłuższych włosów.
➢niezbędne minerały i komosa ryżowa dodają witalności, wygładzają i kondycjonują włosy,
➢ekstrakt z baobabu tworzy tarczę ochronną, jednocześnie poprawiając elastyczność i jędrność włosów,
➢olej z cameliny zapewnia natychmiastowe wzmocnienie, elastyczność i sprężystość.
W szybki sposób redukuje problem łamliwości włosów dostarczając im niezbędnych składników
naprawczych.
Stosować na włosy wilgotne, bez spłukiwania, rozczesać i wysuszyć wosy.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

HYDROLIZOWANY
KOLAGEN
to bioaktywny
peptyd i
przeciwutleniacz,
który dostarcza
włosom 18
aminokwasów, one
stanowią budulec
białka keratyny.

MSM
to występujący
naturalnie związek
zawierający siarkę.
Siarka jest
podstawowym
składnikiem wiązań
cysteiny, które są
odpowiedzialne za
utrzymanie kondycji
włosa.

WYCIĄG Z PĘDÓW
SKRZYPU POLNEGO
jest bogaty w
krzemionkę, która
odgrywa ważną rolę
w optymalnej
syntezie kolagenu.

ALOES
Od dawna znany
jako naturalny
sposób na
utrzymanie zdrowia
włosów. W roślinie tej
zidentyfikowano
ponad 75
składników, takich
jak
witaminy, minerały,
aminokwasy,
enzymy i kwas
salicylowy.

OLEJ JOJOBA
ma podobne
właściwości do
naturalnego sebum
skóry głowy, które
zapewniają ochronę
i odbudowę włosów
uszkodzonych na
skutek wysokich
temperatur i stylizacji

SKŁADNIKI
DODATKOWE
Mieszanka olejków
eterycznych
(lawenda, cedr,
cynamon, rozmaryn,
tymianek, mięta
pieprzowa), olej
moringa, mieszanka
wyciągów z ryżu,
rozmarynu i
słonecznika,
witamina E
(tokoferol), olej z
pestek moreli

OLEJ Z CAMELINY
zapewnia
natychmiastowe
wzmocnienie,
elastyczność i
sprężystość. Tworzy
barierę ochronną
przed działaniem
wysokiej
temperatury i
szkodliwymi
czynnikami
zewnętrznymi.

