Grąžink sveikatą plaukams
ir galvos odai su biologiškai
aktyvia funkcine kosmetika
Kas turi įtakos plaukų būklei ir kodėl dažnas
iš mūsų susiduriame su įvairiomis galvos
odos problemomis, o plaukai atrodo ne taip,
kaip norėtumėme?
Visa tai lemia daug dalykų: itin aktyvus gyvenimo būdas, per mažai poilsio, netaisyklinga
mityba, patiriamas stresas bei įtampa. Nevertėtų pamiršti ir žalingo aplinkos poveikio,
plaukų dažymo, džiovinimo plaukų džiovintuvu, plaukų formavimo priemonių naudojimo,
plaukų tiesinimo ar garbanojimo karštomis
žnyplėmis.

Galvos odos ir plaukų problemos

Dėl šių veiksnių ir įpročių vis daugiau žmonių susiduria su galvos
odos ir plaukų problemomis: odos pleiskanojimu, riebalavimusi,
slenkančiais ir nualintais plaukais. Daugėja žmonių, kuriuos kankina galvos odos bėrimai, pleiskanojimas, riebalavimasis ir baisiausia iš gydytojo išgirstama diagnozė – seborėja, su kuria kovoti
ypač sudėtinga.
Visos šios problemos apsunkina kasdienybę ir, laikui bėgant, vis
labiau vargina žmogų. Tuomet ieškoma įvairių sprendimų: nuo
vaistų, įvairių tepalų naudojimo iki kosmetinių priemonių. Visa tai
išeikvoja daug laiko, pastangų, pinigų, tačiau rezultatai ne visada
džiugina. O atšilus orams, atėjus pavasariui ir ruošiantis vasaros
sezonui norisi pamiršti visas problemas ir džiaugtis gražiais, išpuoselėtais plaukais.

Į pagalbą – trichologijos mokslas

Tačiau nusiminti neverta, nes į pagalbą ateina mokslas. Dermatologijos srities mokslas trichologija tiria žmogaus plaukų ir galvos
odos struktūrą, funkcijas bei ligas. Jo pagrindinis tikslas – gerinti
plaukų išvaizdą bei atkurti jų būklę.
Besivystant šiam mokslui ir farmacijos pramonei atsirado funkcinė kosmetika – kosmetikos ir farmacijos derinys. Funkcinės kosmetikos produktai pasižymi greitu rezultatu, yra itin veiksmingi,
giliai prasiskverbiantys, skirti odos bei plaukų problemų turintiems žmonėms. Kitaip tariant, funkcinės kosmetikos produktai
gali pagelbėti visiems, kurie kankinasi dėl pleiskanojančios odos,
slenkančių, silpnų plaukų, seborėjos ar išsausėjusių ir nualintų
plaukų.

Funkcinės kosmetikos pavyzdys

Puikus funkcinės kosmetikos pavyzdys – Ispanijos gamintojo
„DSD de Luxe“ itin efektyvios ir aukščiausios kokybės priemonės,
pripažintos ir itin vertinamos pasaulyje. Sunku būtų surasti kitą
trichologinių produktų grupę su taip tobulai subalansuotu aktyviųjų sudėtinių medžiagų kompleksu nei „DSD de Luxe“ produk-
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tai. Jie pasižymi stipriu gydomuoju poveikiu: intensyviai skatina
plaukų augimą, mažina uždegimo požymius sergant seborėja ar
esant galvos odos pleiskanojimui, tobulai atstato pažeistą plaukų
struktūrą. Išskirtinių aktyviųjų DSD produktų sudėtinių medžiagų
saugumas s per kelis dešimtmečius daugybėje šalių išmėgintas,
pripažintas gydytojų bei produktų vartotojų.
Kuriant DSD produktus dalyvavo biotechnologai ir medikai, trichologijos mokslo ekspertai, todėl visi produktai yra novatoriški,
į jų sudėtį įeina tik naujausios ir efektyviausios sudėtinės
medžiagos.
„DSD de Luxe“ įvairovė ir išskirtinumas
„DSD de Luxe“ produktų liniją sudaro:
1) Antiseborėjiniai produktai.
2) Antiseborėjiniai ir pleiskanojančios odos produktai.
3) Produktai nuo plaukų slinkimo, skatinantys plaukų augimą.
4) Dvigubo poveikio produktai: skatinantys plaukų augimą ir atstatantys pažeistus plaukus.
5) Produktai pažeistų plaukų struktūrai atkurti.
„DSD de Luxe“ produktai yra ypatingi tuo, kad į jų sudėtį įeina tik
kruopščiai atrinktos ir veiksmingos medžiagos: patentuotas kompleksas „Capixyl™“, kuris stimuliuoja plaukų augimą, tiesiogiai
paveikdamas plaukų folikulus, naujos kartos plaukų augimą stimuliuojančios medžiagos „Cegaba“, sabalpalmės (Saw palmetto,
Serenoa repens) ekstraktas, pasižymintis antiandrogeniniu poveikiu, fitoestrogenų, vitaminų i r mikroelementų, osfolipidų, spingolipidų, orc hidėjų ekstrakto, hidrolizuoto šilko ir dar daug kitų
stipriu poveikiu pasižyminčių medžiagų, kurios intensyviai sprendžia galvos odos ir plaukų problemas.
„DSD de Luxe“ produktai – tai sve ikata plaukams ir galvos odai,
todėl juos reikia naudoti tiksliai taip, kaip nurodyta. Reguliariai ir
teisingai naudojami produktai „DSD de Luxe“ padeda ilgam
išspręsti varginančias problemas. Taigi, ken-tėti daugiau
nebereikia ir pavasarį galime pasitikti atsikratę dalį slėgusių
rūpesčių, sveikesni ir gražesni.

