- χωρίς επιβλαβείς ενώσεις -

Ανακτήστε τη χαμένη ισορροπία των μαλλιών σας.

Ανακτήστε τη χαμένη ισορροπία των μαλλιών σας

Χωρίς
επιβλαβείς
ενώσεις

Το τριχωτό της κεφαλής μπορεί να υποστεί προσωρινές
ή μόνιμες αλλαγές. Η σειρά BOTANIC TRICOLOGY
επικεντρώνεται στην επαναφορά της ισορροπίας στο
τριχωτό της κεφαλής και των μαλλιών με σύμμαχο την
τεχνολογία για την αποτελεσματικότητα και την
απόλαυση των αισθήσεων.
Με τη σειρά Botanic Tricology, η Tahe προσφέρει μία
αποτελεσματική λύση εξειδικευμένα ανάλογα με τη
φύση κάθε προβλήματος του τριχωτού της κεφαλής και
σύμφωνα με τη φυσιολογία του.

Ο λευκός πηλός είναι αποτελεσματικός
ρυθμιστής του υπερβολικού σμήγματος. Χάρη
στις αντιοξειδωτικές και καθαριστικές του
ιδιότητες και την μεγάλη αντισηπτική του

Το γάλα του κόκκινου ρυζιού έχει μεγάλες
ιδιότητες εξισορρόπησης και καθαρισμού,
είναι πολύ αποτελεσματικό για τη ρύθμιση και
την ισορροπία της λιπαρότητας του τριχωτό
της κεφαλής. Η σκόνη ρύζιου απορροφά το
σμήγμα. Μια διαδικασία, η οποία βοηθά στον
έλεγχο της λιπαρότητας και σε συνδυασμό με
το ξίδι ρυζιού και το αιθέριο έλαιο λεμονιού,
κάνει τέλεια την ρυθμιστική του δράση.

Το έλαιο από δέντρο τσαγιού, αντισηπτικό
τριπλή δράση: δρα ενάντια στα βακτηρίδια,
μύκητες
και
ιούς
(βακτηριοκτόνο,
μυκητοκτόνο, βοηθά στην επούλωση, παρέχει
αποσμητική και μαλακτική δράση).

ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΗΛΟ, ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΣΑΓΙΟΥ

300ml.
1000ml.

.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟ/ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ
Με λευκό πηλό, γάλα ρυζιού και έλαιο πράσινου τσαγιού.

Χωρίς Parabens, χωρίς Σιλικόνες. Σαμπουάν ειδικά σχεδιασμένο για λιπαρά
μαλλιά. Η χρήση του οδηγεί σε ανάλαφρα και καθαρά μαλλιά για περισσότερο
χρόνο.

ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΗΛΟ, ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΣΑΓΙΟΥ

ΚΑΤΑ
ΤΗΣ
ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ

300ml.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΟΓΚΟ

Με λευκό πηλό, γάλα ρυζιού και έλαιο από δέντρο τσαγιού.

Με λευκό πηλό, γάλα ρυζιού και έλαιο από δέντρο τσαγιού. Χωρίς Parabenes.
Εφαρμόστε μικρή ποσότητα προϊόντος σε καθαρά, βρεγμένα μαλλιά, στη μέση και τις
άκρες. Δημιουργήστε αφρό, προσθέτοντας μερικές σταγόνες νερό και ξεβγάλτε με
άφθονο χλιαρό ή κρύο νερό.

ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΗΛΟ, ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΣΑΓΙΟΥ

ΚΑΤΑ
ΤΗΣ
ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ

60ml.

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ

Με λευκό πηλό, γάλα ρυζιού και έλαιο από δέντρο τσαγιού.

Επαναστατική φόρμουλα που φέρνει στα κανονικά και λεπτά μαλλιά, χωρίς σώμα και
ελαστικότητα, έντονη απαλότητα και θρέψη χωρίς να τα βαραίνει. Άμεση δράση και με
αποτέλεσμα. Με μαλλιά χαλαρά, παχύτερα, πιο δυνατά και με μεγαλύτερη πυκνότητα
χάρη στη δράση των ενεργών συστατικών.

ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΗΛΟ, ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΣΑΓΙΟΥ

200ml.
60ml.

5x10ml.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ.

Με λευκό πηλό, γάλα ρυζιού και έλαιο από δέντρο τσαγιού. Χωρίς Parabenes.

Με λευκό πηλό, γάλα ρυζιού και έλαιο από δέντρο τσαγιού. Φόρμουλα που
εξισορροπεί και ρυθμίζει τη λιπαρότητα στη ρίζα και περιποιείται τα ταλαιπωρημένα
μαλλιά. Το τριχωτό της κεφαλής ανακτά σταδιακά την ισορροπία των λιπιδίων και τα
μαλλιά σας είναι ξανά γεμάτα όγκο, απαλότητα και λάμψη. Οδηγίες Χρήσης:
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε στο τριχωτό επαρκή ποσότητα
προϊόντος σε βρεγμένα καθαρά μαλλιά, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Μη
κάνετε μασάζ. Μη ξεβγάλετε.

ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΗΛΟ, ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΣΑΓΙΟΥ

200ml.
60ml.

ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ. 2 ΦΑΣΕΩΝ.

Με λευκό πηλό, γάλα ρυζιού και έλαιο από δέντρο τσαγιού. Χωρίς Parabenes.

Λοσιόν για όγκο 2-phase που επαναφέρει τη δύναμη και τη ζωντάνια στα
μαλλιά σας. Ανάλαφρη σύνθεση που δε διαβρέχει τα μαλλιά. Περιέχει ένα
σύμπλεγμα συστατικών για όγκο εμπλουτισμένo με Βιταμίνη B-5, λευκό πηλό
και γάλα ρυζιού, που παρέχουν εκτός από θρέψη, ασυναγώνιστο σώμα και
όγκο.

Τα ενεργά φυτικά μητρικά κύτταρα, λαμβάνονται από την ποικιλία ελβετικού
μήλου Uttwiler Spätlauber, που έχει την ικανότητα να διατηρείται φρέσκο για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Αυτή η μακροζωία συνδέεται με τα βλαστικά του κύτταρα. Χρησιμοποιώντας
τεχνολογία (PCT-Phyto Κυττάρων Tec Tm) σε καλλιέργεια φυτικών
κυττάρων, πραγματοποιείται η ενθυλάκωση και σταθεροποίηση των λιπιδίων
και των υδατοδιαλυτών συστατικών σε λιποσώματα. Μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν με αυτή την ενεργό θέση, κατατάσσουν τα μητρικά
αυτά κύτταρα ως ένα ισχυρό παράγοντα αντι-γήρανσης, προστασίας και και
επισκευαστικό παράγοντα για το DNA. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί και η
δραστικότητα τους στην επιβράδυνση της γήρανσης των τριχοθυλακίων.

Η Βιοτίνη είναι το βασικό ενεργό συστατικό ανάπτυξης και θρέψης για την Tahe,
η αποτελεσματικότητα του οποίου αποδεικνύεται σε κλινικές δοκιμές.
Συνεργάζεται με άλλα ενεργά φυτικά συστατικά, θαλάσσια και ανόργανα
συστατικά που έχουν διεγερτική, αναζωογονητική και προστατευτική δράση
στον βολβό της τρίχας.
Η Αργινίνη, είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ που συντίθεται από εκχύλισμα
σπόρων του φυτού λούπινου, που φυτρώνει στη βορειοδυτική Αμερική. Ο καρπό
ςοτυ συγκεκριμένου φυτού έχει σχήμα λοβού και πολυάριθμους σπόρους. Η
αργινίνη δυναμώνει, μαλακώνει και θρέφει βαθιά τα μαλλιά και επιπλέον
αναζωογονεί τις ίνες της τρίχας από την ρίζα ως τις άκρες.

ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΦΥΤΙΚΑ ΜΗΤΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΒΙΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΝΙΝΗ

300ml.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Με φυτικά ενεργά μητρικά κύτταρα, Βιοτίνη και Αργινίνη. Χωρίς Parabens.

Σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης. Δυναμωτικό, ειδικά αναπτυγμένο για την πρόληψη
της τριχόπτωσης και τη χρήση του μαζί και με άλλες θεραπείες τριχόπτωσης. Εκτός
από την πρόληπτική του δράση, διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών. Για συχνή
χρήση. Με pH 5,5, ιδανικό για τα μαλλιά.

ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΦΥΤΙΚΑ ΜΗΤΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΒΙΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΝΙΝΗ

5x10ml.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ FITOXIL FORTE για ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

Με φυτικά ενεργά μητρικά κύτταρα, Βιοτίνη και Αργινίνη. Χωρίς Parabens.

Βελτιώνει το πάχος, μειώνοντας την απώλεια μαλλιών στους άνδρες και την
υποβοηθά την αναδόμηση των θυλάκων στις γυναίκες. Διεγείρει και προστατεύει το
βολβό της τρίχας στη ρίζα και το δέρμα γύρω από αυτή, προλαμβάνοντας και
αντιμετωπίζοντας την υπερβολική απώλεια των μαλλιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ
ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ,
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΝΘΟΛΗ ΚΑΙ ΠΥΡΙΘΕΙΟΝΗ

Το τριχωτό της κεφαλής υπόκειται σε παράγοντες όπως το στρες, η
ατμοσφαιρική ρύπανση του αέρα, ακόμη και ορμονικές διαταραχές, οι οποίες
μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές ανισορροπίες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
δημιουργούν το ιδανικό μέσο ώστε τα βακτήρια "Pityrosporum ovale" να
πολλαπλασιαστούν, προκαλώντας την εμφάνιση της πιτυρίδας.

Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών (μανταρίνι, λεμόνι,
γκρέιπ φρουτ και πορτοκάλι). Με υψηλή αντιμυκητιακή
και αντιμικροβιακή ισχύ καθώς και καταπραϋντικές,
χαλαρωτικές και αντιστυπτικές ιδιότητες

Φυσική μενθόλη.

Ενεργό συστατικό με δροσιστική
και
αποσυμφορητική
δράση.
Αναισθητικό,
καταπραϋντικό και απολυμαντικό.

Πυριθειόνη Ψευδαργύρου.

Με μεγάλη ικανότητα
και αποδοτικότητα στην καταπολέμηση των μύκητων
που προκαλούν την ξηροδερμία και την πιτυρίδα.

ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ,
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΝΘΟΛΗ ΚΑΙ ΠΥΡΙΘΕΙΟΝΗ

ΚΑΤΑ
ΤΗΣ
ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ

300ml.
1000ml.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ

Με αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών, φυσική μενθόλη και πυριθειόνη ψευδαργύρου.
Σαμπουάν κατά της πιτυρίδας μεγάλης αποτελεσματικότητας. Εξαλείφει την υπερβολική
απολέπιση του τριχωτού της κεφαλής. Ανακουφίζει τη φαγούρα, την ξηρότητα και την
ευαισθησία από την πρώτη εφαρμογή και αφήνει τα μαλλιά, χαλαρά, λαμπερά , απαλά και
ευκολοχτένιστα. Με απαλή φόρμουλα που εξισορροπεί το τριχωτό, ιδανική ακόμα και για
καθημερινή χρήση.

ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ,
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΝΘΟΛΗ ΚΑΙ ΠΥΡΙΘΕΙΟΝΗ

ΚΑΤΑ
ΤΗΣ
ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ

5x10ml.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ

Με αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών, φυσική μενθόλη και πυριθειόνη ψευδαργύρου.

Καταπολεμά την υπερβολική απολέπιση του τριχωτού της κεφαλής και μειώνει τις
νιφάδες πιτυρίδας από την 1η εφαρμογή, αφήνοντας τα μαλλιά σας ευέλικτα και το
τριχωτό της κεφαλής σας ανακουφισμένο. Χρησιμοποιήστε για 6 εβδομάδες.

ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΗΛΟ, ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΣΑΓΙΟΥ

ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΦΥΤΙΚΑ ΜΗΤΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΒΙΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΝΙΝΗ

ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ,
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΝΘΟΛΗ ΚΑΙ ΠΥΡΙΘΕΙΟΝΗ

www.facebook.com/TaheGreecePage
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