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JAKI JEST EFEKT STOSOWANIA PRODUKTÓW Z SERII TERAPIA  
WŁOSÓW I WRAŻLIWEJ SKÓRY GŁOWY?

Dzięki przywróconej równowadze bariery ochronnej i nawilżeniu, skóra jest zdrowa, czysta bez podrażnień i objawów suchej skóry.

Włosy są wzmocnione, nie puszą się, nie przetłuszczają się, odzyskują blask i zdrowy wygląd. Mniej wypadają dzięki popra-
wie krążenia i pobudzenia cebulek włosowych.

Nawet zdrowe włosy i pełna wigoru skóra głowy są ustawicznie  
wystawiane na negatywne działanie z zewnątrz – stres, otoczenie, 
niewłaściwa pielęgnacja czy zabiegi chemiczne. 

Skóra głowy traci swoją naturalną równowagę, jej ochronna  
warstwa zostaje uszkodzona. 

Skóra staje się podatna – jest sucha, podrażniona, swędząca  
z powodu stanu zapalnego. 

Pojawia się łupież czy łuszczenie się skóry. 

Włosy tracą blask i naturalną objętość, są w widoczny sposób  
osłabione i pozbawione swojej naturalnej siły.

Produkty z serii: Terapia włosów i wrażliwej skóry głowy zostały 
dopasowane do indywidualnych potrzeb osób:

- z problemami skóry głowy i osłabionymi włosami, którzy szukają 
profesjonalnych produktów i optymalnie dobranych naturalnych skład-
ników aktywnych. 
- mających przede wszystkim przywrócić równowagę skóry głowy, 
ukoić suchą i podrażnioną skórę i tym samym wzmocnić jej funkcje 
ochronne. 

Włosy zostaną wzmocnione, a ich naturalna większa objętość będzie 
widoczna. 

Włosy odzyskają zdrowy wygląd i blask.



LISTA PRODUKTÓW LINII SENSITIVE

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ALOES – idealnie nawilża skórę głowy, łagodzi problemy skórne takie jak łupież czy podrażnienia. Reguluje wydzielanie sebum, wzma- 
cnia włosy u nasady i pobudza nowe do wzrostu. Dodatkowo witamina A i E działają antyoksydacyjnie, chronią przed wolnymi rodnikami  
i czynnikami zewnętrznymi.

BISABOLOL – ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia skóry głowy, niweluje łuszczącą się z uczuciem napięcia skórę.  Pomaga usunąć 
łupież dzięki hamowaniu rozwoju konkretnych grzybów na skórze. Głęboko nawilża i normalizuje pracę gruczołów łojowych.

ALANTOINA – koi podrażnienia, idealna do bardzo wrażliwej skóry głowy. Niweluje stany zapalne, pomaga usunąć łupież i zapobiega 
wypadaniu włosów. Stosowana jest również w kosmetykach do włosów.

SZAMPON SENSITIV – delikatne oczyszczanie i relaks dla wrażliwej skóry głowy i włosów. Przywrócenie odpowiedniego poziomu 
wilgotności, uspokojenie podrażnionej, suchej i napiętej skóry. Zastosowanie  technologii galenicznej pozwala tak skomponować składniki 
aktywne  aby zapewnić najwyższą skuteczność dla zrelaksowanej skóry głowy i wypielęgnowanych, zdrowych włosów.
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FLUID DO WRAŻLIWEJ SKÓRY GŁOWY – nawilża, przywraca naturalną  równowagę skórze i wzmacnia jej barierę ochronną. 
Wszelkie podrażnienia zostają zminimalizowane. Fluid optymalnie zabezpiecza skórę głowy przed zabiegami chemicznymi. Skóra jest 
odświeżona, nawilżona i odporna na negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Bez spłukiwania.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ALOES – idealnie nawilża skórę głowy, łagodzi problemy skórne takie jak łupież czy podrażnienia. Reguluje wydzielanie sebum, wzma- 
cnia włosy u nasady i pobudza nowe do wzrostu. Dodatkowo witamina A i E działają antyoksydacyjnie, chronią przed wolnymi rodnikami  
i czynnikami zewnętrznymi.

BISABOLOL – ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia skóry głowy, niweluje łuszczącą się z uczuciem napięcia skórę.  Pomaga usunąć 
łupież dzięki hamowaniu rozwoju konkretnych grzybów na skórze. Głęboko nawilża i normalizuje pracę gruczołów łojowych.

ALANTOINA – koi podrażnienia, idealna do bardzo wrażliwej skóry głowy. Niweluje stany zapalne, pomaga usunąć łupież i zapobiega 
wypadaniu włosów. Stosowana jest również w kosmetykach do włosów.

BALSAM DO SKÓRY GŁOWY  - pielęgnuje wyjątkowo suchą i wrażliwą skórę głowy, która odzyskuje swoją naturalna funkcję 
ochronną. Powstawanie łupieżu, zaczerwienienie i swędzenie skóry głowy jest zauważalnie zredukowane. Produkt do spłukiwania.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
BISABOLOL – ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia skóry głowy, niweluje łuszczącą się z uczuciem napięcia skórę.  Pomaga usunąć 
łupież dzięki hamowaniu rozwoju konkretnych grzybów na skórze. Głęboko nawilża i normalizuje pracę gruczołów łojowych.
Alantoina – koi podrażnienia, idealna do bardzo wrażliwej skóry głowy. Niweluje stany zapalne, pomaga usunąć łupież i zapobiega wypa-
daniu włosów. Stosowana jest również w kosmetykach do włosów.

WYJĄTKOWE EKSTRAKTY Z ZIÓŁ:
KRWAWNIK POSPOLITY – przeciwzapalny, łagodzący, przyśpiesza gojenie się ran.
EKSTRAKT Z LIŚCI BRZOZY – odkażający, przeciwświądowy, przeciwzapalny, pomaga usunąć łuszczącą się skórę.
SKRZYP POLNY – wzmacnia cebulki włosów, działa przeciwzapalnie, wzmacniająco i przyśpiesza regenerację komórek skóry.
ROZMARYN – pobudza wzrost włosów i pobudza krążenie krwi, wzmacnia, regeneruje, likwiduje łupież i zmniejsza łojotok.
SZAŁWIA – zwalcza infekcje skóry, oczyszcza i przywraca naturalny poziom pH. Wzmacnia i zapobiega wypadaniu włosów.
PODBIAŁ – nawilża, łagodzi i tworzy ochronną barierę skóry, reguluje wydzielanie sebum.
POKRZYWA – wzmacnia włosy i cebulki włosów, działa przeciwłupieżowo.



SZAMPON TERAPIA WŁOSÓW - łączy delikatne oczyszczenie i intensywną pielęgnację.  Wyjątkowa kombinacja składników nawil-
żających, wzmacniających i aktywizujących procesy regeneracyjne sprawiają, że zostaje odbudowana naturalna bariera ochronna skóry 
a wzmocnione włosy odzyskują witalność i blask. Stosowanie szamponu zapewnia dodatkowo długotrwałą ochronę przed negatywnymi 
wpływami z zewnątrz i jest podstawą do intensywnej i zdrowej pielęgnacji skóry głowy i włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
EKSTRAKT Z DRZEWA MORINGA – znanego jako drzewo cudów. Nawilża i zapobiega utracie wody, regeneruje strukturę włosów, zapobie-
ga wypadaniu i opóźnia procesy starzenia się włosów, wzmacnia blask i elastyczność. Tworzy warstwę ochronną (tzw. efekt lotosu) przed 
negatywnymi czynnikami zewnętrznymi i gromadzeniem się zanieczyszczeń we włosie.  

AQUARICH ™ – kompleks składników z ekstraktem z czarnego owsa, lecytyną i gliceryną. Głębokie nawilżenie i pielęgnacja skóry i włosów. 
W pielęgnacji skóry połączenie składników aktywnych wiąże wilgoć i może zmniejszyć utratę wody przez skórę. W pielęgnacji włosów 
połączenie składników aktywnych poprawia strukturę włosów i nawilża.

SPRAY TERAPIA WŁOSA – więcej objętości dla słabych, pozbawionych naturalnej siły włosów. Zawiera wzmacniający kompleks 
substancji czynnych, które odpowiadają za nawilżenie, wzmocnienie struktury włosa przez zaopatrywanie komórek w energię. Substancje 
wzmacniające i odbudowujące włosy zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz to podstawa intensywnej pielęgnacji dla odzyskania objętości, 
energii, witalności i zdrowego, jedwabistego połysku włosów.  Długotrwały efekt bez spłukiwania.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
AQUARICH ™ – kompleks składników z ekstraktem z czarnego owsa, lecytyną i gliceryną. Głębokie nawilżenie i pielęgnacja skóry i wło-
sów. W pielęgnacji skóry połączenie składników aktywnych wiąże się z wilgocią i może zmniejszyć utratę wody przez skórę. W pielęgnacji 
włosów połączenie składników aktywnych poprawia strukturę włosów i nawilża.

PANTHENOL – prowitamina B5 występuje naturalnie w skórze i włosach, a jej niedobór objawia się szorstką skórą i matowymi, porowatymi 
włosami. Panthenol w kosmetykach wnika głęboko w skórę i włókna włosów, wzmacnia i odbudowuję ich strukturę. Jest efektywnym 
składnikiem w nawilżaniu skóry i włosów.

NIACYNA – witamina PP lub B3 jest niezbędnym składnikiem produktów odżywczych do włosów, ponieważ ułatwia transport składników 
do cebulek włosa. Bierze udział w procesach metabolicznych w komórkach, poprawia krążenie krwi, nawilża włosy, działa przeciwłupieżo-
wo, zapobiega wypadaniu włosów.

KERATYNA – jest ogólnym określeniem dla różnych nierozpuszczalnych w wodzie białek, które budują włosy i nadają im elastyczność  
i strukturę. Keratyna może uzupełniać zestresowaną, uszkodzoną strukturę włosów, dzięki czemu jest wygładzona i błyszcząca. Włosy są 
mocniejsze, zdrowsze, odżywione i wygładzone.
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BI-AKTIV-SERUM – przywraca suchej, łuszczącej się i swędzącej skórze głowy naturalną równowagę. Witalizuje i wzmacnia skórę 
głowy, łagodzi swędzenie, pomaga usunąć łupież. Naturalny, unikalny kompleks substancji czynnych o właściwościach przeciwzapalnych, 
przeciwbakteryjnych i łagodzących, normalizuje pracę gruczołów łojowych, a podrażniona skóra głowy zostaje nawilżona, uspokojona  
i zrelaksowana, również nieestetyczne łuski łupieżu zostają długotrwale rozluźnione i usunięte. Włosy odzyskują naturalnie zdrowy połysk 
i objętość. Bez spłukiwania.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
BERBERYS – dzięki właściwościom bakteriobójczym i przeciwzapalnym sprawdza się w pielęgnacji skóry, także głowy, leczy podrażnienia 
i łagodzi stany zapalne. Duża zawartość witaminy E to walka z wolnymi rodnikami, ochrona przed fotostarzeniem się i promieniowaniem 
UV.

BABKA LANCETOWATA – pospolity chwast z całym szeregiem substancji czynnych o działaniu przeciwzapalnym, antybiotycznym, ścią-
gającym i wspomagającym regenerację skóry. Pomaga wyeliminować jakiekolwiek podrażnienia skóry głowy.  

KWAS SALICYLOWY – został pierwotnie wyekstrahowany z kory wierzby i jest uważany za prekursora aspiryny. W produktach kosmetycz-
nych kwas salicylowy ma działanie przeciwbakteryjne i keratolityczne. Dlatego często stosuje się go w preparatach do cery zanieczyszczo-
nej i skłonnej do trądziku oraz jako składnik przeciwłupieżowy w pielęgnacji skóry głowy.

PANTHENOL – prowitamina B5 występuje naturalnie w skórze i włosach, a jej niedobór objawia się szorstką skórą i matowymi, porowatymi 
włosami. Panthenol w kosmetykach wnika głęboko w skórę i włókna włosów , wzmacnia i odbudowuję ich strukturę. Jest efektywnym 
składnikiem w nawilżaniu skóry i włosów.

LISTA PRODUKTÓW LINII TERAPII WŁOSÓW
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Nazwa Składniki Najważniejsze działanie Dla 
Szampon  
Sensitiv

• Aloes

• Bisabolol

• Alantoina

• Delikatnie oczyszcza

• Nawilża i relaksuje

• Łagodzi podrażnienia

• Wrażliwa skóra głowy, sucha, napięta z możliwością 
podrażnień czy łupieżu

Szampon  
Terapia włosów

• Ekstrakt z drzewa Moringa

• Aquarich ™  

• Delikatnie oczyszcza

• Nawilża

• Intensywnie pielęgnuje i regeneruje

• Chroni przed czynnikami zewnętrznymi,  
przed wilgocią (efekt lotosu)

• Wzmacnia strukturę włosów

• Wrażliwa skóra, osłabione włosy

Spray  
Terapia włosów

• Aquarich ™  

• Panthenol

• Niacyna

• Keratyna

• Wzmacnia strukturę włosa

• Nawilża, odbudowuje

• Nadaje objętość i energię

• Jedwabisty połysk

• Osłabione włosy pozbawione objętości i naturalnej 
siły z uszkodzoną strukturą

Bi-Aktiv-Serum • Berberys

• Babka lancetowata

• Kwas salicylowy

• Panthenol

• Łagodzi, wzmacnia i działa przeciwzapalnie

• Wspiera regenerację skóry

• Normalizuje pracę gruczołów łojowych,  
pomaga usunąć łupież

• Sucha, łuszcząca się skóra

• Swędzenie i podrażnienia

• Łupież

• Zachwiana praca gruczołów łojowych

Fluid do wrażliwej 
skóry głowy

• Aloes

• Bisabolol

• Alantoina

• Nawilża, przywraca równowagę, wzmacnia jej 
barierę ochronną, minimalizuje podrażnienia

• Odświeża i relaksuje

• Chroni przed zabiegami chemicznymi

• Wrażliwa, zestresowana np. w zimie przy suchym 
powietrzu, przy zabiegach fryzjerskich itp.

Balsam do skóry 
głowy

• Bisabolol

• Alantoina

Zioła:  
• krwawnik,  
• liść brzozy,  
• skrzyp polny,  
• szałwia,  
• podbiał,  
• pokrzywa

• Pielęgnuje

• Odbudowuje barierę ochronną

• Reguluje wydzielanie sebum 

• Usuwa łupież 

• Działa przeciwzapalnie

• Regeneruje komórki skóry

• Przywraca poziom pH

• Wzmacnia cebulki włosów

• Wyjątkowo sucha i wrażliwa skóra głowy

• Łupież, zaczerwienienia, swędzenie

• Osłabione cebulki włosów

TABELA PORÓWNAWCZA

Alcina Cosmetic Polska, ul. Oświęcimska 7, 43-190 Mikołów, tel. 32 302 23 30, biuro@alcina.pl, www.alcina.pl


