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Neogen™ 
Νέα γενιά προϊόντων για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της τρίχας

Η καινοτόμα σειρά προϊόντων Neogen™ δημιουργήθηκε για τον καθαρισμό και την περιποίηση 
του τριχωτού της κεφαλής παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
της τρίχας σε τρία επίπεδα. Η πατενταρισμένη τεχνολογία TrichoTech™ που διαθέτουν στηρίζεται 
σε ένα ευφυές 100% φυτικό εκχύλισμα πλούσιο σε αιθέρια έλαια που ενισχύει την ανάπτυξη των 
νεογενών τριχών, αυξάνει το κολλαγόνο έως και 30% και προστατεύει όλο το τριχοειδές σύστημα 
(βολβός-τριχωτό της κεφαλής-τρίχα).

NeoOil™
Oil

Έλαιο μαλλιών που διαθέτει την πατενταρισμένη τεχνολογία 
TrichoTech™, βασισμένη σε ένα ευφυές εκχύλισμα, 100% 
φυτικό, πλούσιο σε αιθέρια έλαια που ενυδατώνει και αναδομεί 
το τριχωτό της κεφαλής και την τρίχα. Βοηθά στην ενυδάτωση 
και αποκατάσταση του τριχωτού της κεφαλής και της τρίχας, 
ενώ επίσης αποτελεί και ρυθμιστικό παράγοντα έκκρισης του 
σμήγματος. Ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών. 

Εφαρμόστε 1 με 2 φορές την εβδομάδα ομοιόμορφα στο 
τριχωτό της κεφαλής από τη ρίζα έως τις άκρες, αφήστε για 10 
λεπτά και ξεπλύνετε με το NeoWash™ Shampoo.

NeoWash™
Shampoo

Σαμπουάν που διαθέτει την πατενταρισμένη τεχνολογία 
TrichoTech™, βασισμένη σε ένα ευφυές εκχύλισμα, 100% 
φυτικό. Καθαρίζει, διατηρεί τη φυσιολογία των μαλλιών, 
ενυδατώνει και μαλακώνει την τρίχα. Χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών. Περιέχει 
απαλές επιφανειοδραστικές ουσίες που σέβονται τον 
υδρολιπιδικό μανδύα. Παρέχει ενυδάτωση και επανορθώνει τη 
δομή της τρίχας. Ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών. 

Εφαρμόστε μια ικανοποιητική ποσότητα σε υγρά μαλλιά και 
στο τριχωτό της κεφαλής, κάντε απαλό μασάζ για 2 λεπτά και 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

NeoCond™
Conditioner

Μαλακτικό μαλλιών που διαθέτει την πατενταρισμένη 
τεχνολογία TrichoTech™, βασισμένη σε ένα ευφυές εκχύλισμα, 
100% φυτικό. ∆ιατηρεί τη φυσιολογία των μαλλιών, ενυδατώνει, 
μαλακώνει και αναδομεί την τρίχα. Βοηθά στην αποκατάσταση 
και θρέψη των μαλλιών. Σφραγίζει και προστατεύει το 
περιτρίχιο και επανορθώνει τη δομή της τρίχας. Αυξάνει την 
αντοχή, λάμψη και ζωντάνια των μαλλιών. Ιδανικό για όλους 
τους τύπους μαλλιών. 

Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα μετά τη χρήση του 
NeoWash™ Shampoo, ιδιαιτέρως στις άκρες των μαλλιών. 
Αφήστε το προϊόν για 2-3 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

νέο προϊόν

νέο προϊόν

νέο προϊόν

TrichoTech™ - Μελέτες in vitro¹

Το TrichoTech™ διεγείρει τον 
πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών

Το διπλανό διάγραμμα δείχνει το αποτέλεσμα 
πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών μετά από 
24 ώρες έκθεσης σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις TrichoTech™.Π
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