Linia do Włosów dla Kobiet i Mężczyzn
Szampon do włosów ECRINAL ANP w sposób
naturalny i skuteczny zaspokaja potrzeby
każdego rodzaju włosów, ale szczególnie
pomaga, kiedy są osłabione i wypadają. Zawiera
Panthenol (prowitamina B5) i opatentowany
przez Laboratoria ASEPTA-ANP Tricholipids,
bogaty w kompleks naturalnych, nienasyconych
kwasów tłuszczowych (ekstrakt z włosia
końskiego), który skutecznie stymuluje proces
keratynizacji. Włosy odzyskują zdrowy wygląd i
blask. Skuteczność i doskonałą tolerancję
potwierdzają liczne testy. Szampon zaleca się
szczególnie stosować podczas kuracji z
ampułkami ANP 40 I kremem ANP 20 oraz z
maską i balsamem z serii ECRINAL ANP.
200 ml Cena 59,00

Maska do włosów przeznaczona jest do
intensywnej pielęgnacji rekonstruującej bardzo
suche, zniszczone i łamliwe włosy oraz
wzmacnia i zapobiega ich wypadaniu.
Skład: ANP+2(ekstrakt z włosia końskiego),
masło karite, ekstrakt z jedwabiu, D-Panthenol.
Zaleca się stosować na umyte i mokre włosy na
3 do 5 min. (1x w tygodniu przez 4 tygodnie)
Następnie spłukać. 125 ml Cena 65,00

Balsam Ecrinal jest przeznaczony do każdego
rodzaju włosów. Szczególnie dla suchych,
rozjaśnianych, zniszczonych częstym myciem,
zosłabionych po zabiegach fryzjerskich np.
farbowanie. Skutecznie regeneruje włosy,
odżywia i ułatwia ich rozczesywanie. Znacznie
zwiększa ich objętość, zapobiega ich wypadaniu
oraz wspomaga ich regenerację i odrost.
Stosowanie: Po umyciu (szamponem Ecrinal)
nałożyć balsam na wilgotne włosy, delikatnie
wmasować i pozostawić na 1-2 minuty. Spłukać
wodą i wysuszyć włosy.
Składniki: Produkt zawiera ANP i Panthenol.
150ml

Cena 49,00

Innowacyjny doustny preparat (kapsułki w
kształcie fasolki są łatwe do połknięcia)
uzupełniający niedobory witamin i
składników mineralnych w codziennej diecie,
który wzmacnia włosy oraz słabe i cienkie
paznokcie. Nadaje włosom elastyczność i piękny
połysk, pobudza wzrost paznokci, które rosną
zdrowsze i dłuższe (zalecany jest po stosowaniu
sztucznych paznokci). Chroni włosy przed
uszkodzeniami i uodparnia na szkodliwe
działanie słońca i suszarek.
• do cienkich, anemicznych i delikatnych
włosów.
• ECRINAL tabletki są specjalnie
zaprojektowane w celu ochrony przed
niedoborów żywieniowych i
nierównowagi biologicznych
wpływających na zasadnicze części
włosów.
• Pomaga odzyskać siłę i połysk włosów.
Zawiera: Olej z ogórecznika, cystyny witaminy
z grupy B (B3,B5, B6,B8), cynk, krzem,
bambus. Opakowanie 30 kapsułek.
Stosowanie: 1 kapsułka ( najlepiej rano ze
śniadaniem) raz dziennie popijając wodą,
kuracja powinna trwać 2 miesiące. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej dawki.
Cena 95,00

Serum- Koncentrat przeciw wypadaniu
włosów z Bio-siarką.
Wzmacniający zabieg na wypadanie włosów i
tłustej skóry głowy.
W fiolkach ANAGENE zawarte są
energetyzujące (Bio-siarka) i oczyszczające
naturalne składniki aktywne (olejki eteryczne z
pomarańczy i cytryny), które zwalczają
wypadanie włosów, stymulują wzrost i
normalizują nadmierne wydzielanie sebum.
Preparat silnie skoncentrowany z ANP 2, który
działa na cebulkę włosa i skórę głowy. Dzięki
tak wysokiej skuteczności działania 3 –
miesięczna kuracja stosowania ampułek
ECRINAL 2 jest najlepszą bronią w walce z
wypadaniem włosów.
Kuracja:
1 i 2 miesiąc - ampułkę co 2 dni
3 miesiąc - ampułkę co 3 dni
Ampułki zaleca się stosować również w
przypadku słabych, cienkich i rzadkich włosów.
Składniki: ANP2+
Stosowanie: Przełamać ampułkę, nałożyć
aplikator, rozprowadzić zawartość ampułki na
skórę głowy, włosy i delikatnie wmasować. Po
20 minutach umyć włosy szamponem
ECRINAL. Można pozostawić produkt na
włosach na noc (owinąć włosy ręcznikiem).
8 ampułek po 5ml

Cena 125,00

Szampon Przeciwłupieżowy HELIABRINE
służy do leczenia łupieżu ORAZ zapobiegania
jego nawrotom.
Kompleks przeciwłupieżowy pomaga w
zapobieganiu ponownego powstawania oraz
łagodzeniu łupieżu. Widoczna poprawa już po
pierwszym stosowaniu.
Delikatny środek czyszczący HELIABRINE nie
narusza naturalnej równowagi skóry głowy i
pozostawia włosy miękkie i sprężyste.
Jest odpowiedni dla najbardziej wrażliwej skóry
głowy, gdyż zawiera łagodną formułę opartą na
ziołowych wyciągach tj, rozmaryn, tymianek i
drzewo sandałowe. 250 ml
Cena 65,00

Szampon do włosów przetłuszczających się
Szampon został specjalnie opracowany dla
tłustych włosów, w łagodny ale dokładny
sposób usuwa nadmiar sebum, nadając włosom
objętość i blask.
Łagodnie działający środek czyszczący i
usuwający sebum HELIABRINE nie narusza
naturalnego Ph skóry głowy. Delikatnie myjąc
pozostawia włosy miękkie, sprężyste, pełne
blasku oraz nie wysusza ich. Zawiera kompleks i
wyciągi ziołowe z bluszczu, rzerzuchy, rukoli
oraz wyciąg z kory mydłoki.
Jest odpowiedni dla najbardziej wrażliwej skóry
głowy i może być stosowany codziennie.
250 ml Cena 65,00
Szampon Wzmacniający włosy. Doskonale i
delikatnie myje łamliwe włosy. Dzięki
zawartości dobranych składników
wzmacniających włosy w szybki sposób
poprawia ich kondycję, świetnie je
odbudowywuje i regeneruje.
Pro witamina B5 i Ginkgo biloba przywracają
włosom siłę i witalność.
Niezwykle delikatny środek czyszczący o
wysokiej zawartości białka (białka owsiane) nie
podrażnia skóry głowy , pozostawia włosy
miękkie, sprężyste i pełne blasku. Ze względu
na swoją delikatność, jest odpowiedni dla
najbardziej wrażliwej skóry głowy.

Włosy odzyskają miękkość, witalność i gęstość
już po kilku zastosowaniach.
ZESPÓŁ ROŚLINNY:
– Ginkgo biloba: Poprawia mikrokrążenie w
cebulce włosa
– D panthenol: Aktywuje wzrost włosów.
Zwiększa objętość i połysk.
– Pochodne białek z owsa: Niezwykle łagodny
środek czyszczący
250 ml 65,00

