
NANO-TECH SOLUTIONS

fejbôrkezelô termékcsalád

Az Alfaparf Active Hair Power termékcsaládjában olyan újge-

nerációs fejbôrkezelést kapunk, ami optimalizálja a haj szépsé-

gét, és maximálja a fejbôrterápia hatékonyságát anélkül, hogy 

feláldozná a haj szépségét. A speciálisan kifejlesztett AHP ter-

mékek közt találunk korpás, zsíros, de még hulló hajra is meg-

felelô kezeléseket, külön nôk, és férfiak számára egyaránt.



HajHUllás csÖkkeNtô kezelés NôkNek és férfIakNak: A legjobb eredmény elérésének érdekében hat héten át heti két alkalommal használja.

eNerGY samPON - UNIseX 
(250 ml - 1 liter)

fejbôr 
A fej finom radírozásával megszabadítja a bôrt az 
elhalt hámsejtektôl, lehetôvé téve számára a lélegzést. 
Elôkészíti a fejbôrt az Energy Koncentrátummal való 
kezelésre.

Haj 
Volument ad a hajnak. 

aktÍV alaPOk 
Energia Komplex, Fûrész pálma, Vitaminok Nanosz-
férája, Ginzeng, Mentol 

eNerGY kONceNtrátUm férfiaknak 
(6x10 ml)

fejbôr 
Gátolja az 5-α -Reductase enzim mûködését, amely 
a férfiak hajhullásáért felelôs. Küzd a haj gyengülése 
ellen, aktiválja a haj növekedését. Segít megelôzni a 
hajhullást. 

Haj 
Erôsebbé és ellenállóbbá teszi a hajat. 

aktÍV alaPOk 
Energia Komplex, Fûrész pálma, Vitaminok Nanosz-
férája, Ginzeng, Mentol

eNerGY kONceNtrátUm nôknek 
(6x10 ml)

fejbôr 
Újjáéleszti a hajhagyma anyagcseréjét és segít küzdeni 
a hajhagyma gyengülése ellen, aktiválja a haj növeke-
dési fázisát. 

Haj 
Volument és tömeget ad a hajnak. 

aktÍV alaPOk 
Energia Komplex, vitaminok Nanoszférája, Pantenol, 
Mentol

NANO-TECH SOLUTIONS



kezelés zsÍrOsOdásra HajlamOs Hajra: 
A legjobb eredmény elérésének érdekében egy hónapon keresztül heti két 
alkalommal használja. A rendszeres használat normalizálja a faggyúkiválasztást.

kOrPásOdás elleNI kezelés: 
A legjobb eredmény elérésének érdekében hat héten át 
heti két alkalommal használja.

balaNce eGYeNsÚlY samPON 
(250 ml -1 liter)

fejbôr
Eltávolítja a felesleges faggyút, mielôtt az elérné a 
hajszálakat, megelôzi az újrazsírosodást és visszaállítja 
a fejbôr optimális pH-értékét.

Haj
Könnyedséget biztosít a hajnak. Látványos eredmény a 
legelsô kezelés után.

aktÍV alaPOk
Vitaminok Nanoszférája, Egyensúly Komplex, Hínár 
kivonat

balaNce eGYeNsÚlY Hajszesz 
(6x10 ml)

fejbôr 
Normalizálja a faggyúmirigyek mûködését.

Haj
Könnyedséget biztosít a hajnak.

aktÍV alaPOk
Vitaminok Nanoszférája, Egyensúly Komplex, Édes-
gyökér kivonat

PUrIfY tIsztÍtÓ samPON 
(250 ml - 1 liter)

fejbôr
Hatásosan eltávolítja a korpát, csillapítja a bôrpírt és a 
viszketést, miközben azonnali hûsítô érzetet biztosít.

Haj
Fényessé és puhává teszi a hajat. Látható eredmény a 
legelsô kezelés után.

aktÍV alaPOk
Vitaminok Nanoszférája, Cink-Pyrithione, Mentol, 
Ogó elemeket tartalmazó liposzómák, viszketést gátló 
hatóanyag

PUrIfY tIsztÍtÓ szérUm 
(6x10 ml)

fejbôr
Gátolja a korpa újraképzôdését, komfortérzetet biztosít, 
csillapítja a bôrpírt és a viszketést.

Haj
Fényessé teszi a hajat.

aktÍV alaPOk
Vitaminok Nanoszférája, Piroctone Olamine, Mentol, 
Növényi kivonatok




