
METHODE NORMALISANTE
CELOVITA NEGA ZA NORMALIZACIJO LASIŠČA IN LAS
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METHODE NORMALISANTE

Hidrolipidni sloj
Lasišče obdajajo izločki lojnic in znojnic, imenovan 
hidrolipidni film, ki ohranja lasišče prožno in ga ščiti 
pred negativnimi zunanjimi vplivi ter varuje naravno 
mikrobno floro. Poleg tega skrbi, da s česanjem in 
krtačenjem izločki pridejo tudi na lase, saj so potrebni 
za prožnost las. Prekomerno izločanje žlez spremeni 
biološko ravnovesje lasišča. Prizadeti sta kvantiteta in 
kakovost hidrolipidnega sloja. Prekomerno izločanje 
loja in intenzivno potenje hitro naredita las štrenast in 
dovzetnejšega za zunanje dejavnike. Tipični simptomi 
mastnega lasišča so srbenje, razdražena koža in 
nastajanje prhljaja s prekomernim razmnoževanjem 
lusk, ki jih povzročijo mikrobi. V skrajnem primeru 
lahko pride celo do izpadanja las. 

Pri prekomernem izločanju znojnic je zaradi agresivnih 
delcev v znoju prizadeta kakovost las. Las lahko 
postane tanek, lasne celice so utrujene in poleg 
estetskih težav lahko nastopijo tudi motnje v rasti las. 

Težava: mastno in vlažno lasišče

dihidrotestosteron 5-reduktaze

Žleze lojnice
V okviru naravnega funkcioniranja lasišča lojnice 
nenehno ustvarjajo nove »maščobne celice«. Te zorijo 
in skladiščijo lipide. Ko je proces zorenja zaključen, ti 
počijo in izločijo sebum (loj, maščoba) v žlezni odvod, 
ki vodi v zgornjo tretjino lasnega mešička. Sebum je 
mešanica različnih maščob in ostankov celic, ki pridejo 
preko mešička na kožno površino.

Lojnica je hormonalno stimulirana.

Androgeni hormoni (testosteron), ki pridejo v območje 
lojnice, se tam aktivirajo s pomočjo 5-alfa reduktasa (v 
telesu proizvedeno snov), ki se nahaja v območju 
ciljnega organa – v našem primeru lojnice.

	     testosteron ➛	 ➛
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Testosteron je sprva manj aktiven. Šele s pomočjo 5-alfa 
reduktasa se spremeni v dihidrotestosteron. 
Dihidrotestosteron je zelo aktivna oblika androgenega 
hormona. Ta zelo aktiva oblika pa vzpodbudi nastanek 
lipogeneze (maščobe in loja) v celicah lojnic.

Na kratko: testosteron se s pomočjo 5-reduktasa 
spremeni v zelo aktivno obliko. Zaradi tega dobijo 
celice, ki ustvarjajo maščobo, močan stimulativen 
impulz. Ustvarjanje maščob se pospeši.

Za zmanjšanje tvorjenja maščob mora biti 5-alfa 
reduktas zadržan, saj je tako aktivni dihidrotestosteron 
manj prisoten, s tem pa je zmanjšano tudi draženje 
lojnic. 



METHODE NORMALISANTE

Delovanje izdelkov LA BIOSTHETIQUE 
pri mastnem lasišču

Žleze znojnice
V primerjavi z lojnicami so znojnice majhna izolirano 
ležeča žlezna telesa, ki niso povezana z lasnimi 
mešički (izjema: apokrine znojnice, imenovane tudi 
mošusne žleze). 

Mehanizem sekrecije je izloček - to pomeni, da žleza 
izloča, ne da bi se spremenila struktura celic v 
izhodnem kanalu ter od tam do površine (do por).

Znoj je sestavljen iz:
• približno 98 % vode,
• ostala 2 % so natrijev klorid, kalijeva sol, sečnina,

sečna kislina, maščobne kisline, mlečne kisline,
urokaninska kislina, aminokisline, kreatin in amoniak.

• Nekatere od teh substanc lahko pri povečanem
delovanju žlez znojnic negativno vplivajo na lasišče
in lase.

• V primerjavi z lojnicami je izločanje znojnic v veliki
meri odvisno od vegetativnega živčevja.

Za potenje obstaja veliko 
različnih razlogov:
• Termoregulatorsko potenje: pri toploti za

uravnavanje telesne temperature

Težava: mastno in vlažno lasišče

• Emocinalno potenje pri psihični stimulaciji (stres)
• Gustatorično potenje, pri uživanju določenih živil

(alkohol, pikantne/močne začimbe itd.)

• Refleksno potenje po stimulaciji živca

• Medikamentozno potenje kot posledica jemanja zdravil

• Človek se poti pri naporu, razburjenju, pri visokih
zunanjih temperaturah ali pri bolezni (gripa).
Vsakokrat pride znojni izloček na lasišče, ki prisotni
kožni loj razširi, tako da las postane štrenast.

• Lasje, ki že po nekaj urah pranja ali v roku enega
dne delujejo štrenasto, so podvrženi močnemu
znojenju glave.

• Prekomerno znojenje je poleg estetskega aspekta
problematično tudi za kakovost las, ker lahko z
znojem izločeni agresivni delci škodujejo vlogi
lasišča, npr. rasti las.

Zdravljenje primarno deluje na izboljšanje lasišča, 
lojnice, lasni koren ali na metabolizem oziroma 
prekrvavitev, sekundarno učinkuje na kakovostno 
izboljšanje las.
Za optimalne rezultate je pomembno daljše zdravljenje. 
Medtem ko je primarno delovanje na lasišču v večini 
primerov občutno takoj ali v kratkem času, pa je
pozitiven učinek na las viden in občuten šele pri novi 
rasti las. 

Zdravljenje lasišča naj bi se izvajalo smotrno in vselej v 
obdobju več tednov – eventualno tudi več mesecev –, 
tako v salonu kakor tudi doma. Bolj, kot je dosledna 
uporaba, občutnejši je uspeh.
Kot svetovalci izdelkov Biosthetique priporočajte 
strankam, da izdelke uporabljajo redno 
(najboljše: 1 do 2 tedensko).

Lasišče/
vrhnjica 
in las

n Tu učinkuje
Šampon 
LIPOKERINE A

Lojnice
in lasišče

Tu učinkuje

■ ERGINES A
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METHODE NORMALISANTE

Trajno izboljša delovanje lasišča tam, kjer zaradi 
prekomernega delovanja znoja, trpi kakovost lasu. 
Pri močnem znojenju lasišča trpi las, zaradi 
agresivnih delcev znojnih izločkov.

Moč celic, ki ustvarjajo lase, je zmanjšana. To pa 
lahko privede do kakovostnega in kvantitetnega 
poslabšanja stanja las.

LA BIOSTHETIQUE Complexe Hydrotoxa ponovno 
vzpostavi normalni metabolizem in zmanjša 
negativne vplive potenja. Poveča se moč celic.

Test:
Koža je bila zdravljena z izdelki Complexe 
Hydrotoxa in z losjonom, ki vsebuje enake 
sestavine kot Hydrotoxa Lotion. Primerjava je 
pokazala, da se je v kratkem času za 65 % 
povečal nivo razpoložljivih energijskih celic. To 
pa omogoča normalen razvoj lasnih korenin in 
optimalno rast las.

LA BIOSTHETIQUE Complexe Hydrotoxa

Lasišče /vrhnjica

Tu učinkuje

n SHAMPOOING HYDROTOXA

Ožilje in 
znojnice

Tu učinkuje 
n VISAROME DYNAMIQUE N

Zdravljenje primarno deluje na izboljšanje 
lasišča, lojnice, lasni koren ali na metabolizem 
oziroma prekrvavitev, sekundarno učinkuje na 
kakovostno izboljšanje las.

Za optimalne rezultate je potrebno daljše 
zdravljenje. Medtem ko je primarno delovanje na 
lasišču v večini primerov občutno takoj ali v 
kratkem času, pa je pozitiven učinek na las viden 
in občuten šele pri novi rasti las (izrastku).

Zdravljenje lasišča naj bi trajalo
smotrno, vselej v obdobju več 
tednov – eventualno tudi več mesecev –, tako v 
salonu kot tudi doma. Bolj kot je dosledna 
uporaba, občutnejši je uspeh.

Delovanje izdelkov LA BIOSTHETIQUE pri 
vlažnem lasišču

Lasni koren

Tu učinkuje
■HYDROTOXA LOTION

Prej:

Prekomerno delovanje znojnic (na 
sliki prikazano sivo) posledično 
privede do pomanjkanja energije v 
celicah, ki ustvarjajo lase, lasne 
korenine niso več zmožne 
normalnega delovanja in kakovost 
las je vidno prizadeta

Potem:

Po zaslugi izdelkov Complexe 
Hydrotoxa in uravnavajočega 
čiščenja s šamponom Shampoo 
Hydrotoxa je prekomerno potenje z 
vsemi negativni posledicami, ki 
izhajajo iz tega, vidno zmanjšane. 
Celice, ki ustvarjajo lase, imajo zdaj 
občutno več energije* - izboljšana je 
tudi kakovost las.
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METHODE NORMALISANTE

• Koncentrat
v  razmerju 1:4 z vodo razredčiti:

200 ml koncentrata + 800 ml vode = 1.000 ml 
šampona, pripravljenega za uporabo.

Za osebno      uporabo
Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

SHAMPOOING LIPOKERINE A       Šampon za mastno lasišče Embalaža 250 ml Embalaža 1000 ml 

SHAMPOOING HYDROTOXA Šampon za vlažno lasišče. Embalaža 250 ml Embalaža 1000 ml 

LOTION HYDROTOXA Embalaža 100 ml – Losjon za nevtralizacijo 
agresivnih delcev znojenja

VISAROME DYNAMIQUE N Kapalka 30 mlPripravljena za uporabo pomiri 
lasišče, sprosti ter deluje proti 
prekomernemu izločanju lojnic 
in znojnic.

Pregled izdelkov 
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Kapalka 30 ml
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METHODE NORMALISANTE
SHAMPOOING LIPOKERINE A
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Šampon za mastno lasišče

Nežno očisti lasišče in lase. Normalizira območje lasišča.
Lipoaminokisline občutno izboljšajo kakovost las.
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SHAMPOOING LIPOKERINE A METHODE NORMALISANTE

 

 



 



Diagnoza
• Mastno lasišče

Vzrok

• Prekomerno delovanje žlez lojnic

Sestavine

Svetovanje

• Preprečuje hitro mastnost las.
• Nežno očisti in je kljub temu intenziven.
• Pomirjujoč in uravnava izločanje.
• Lasišče bo bolj sveže in čisto.
• Normalizira območje lasišča.
• Deluje protivnetno.

Uporaba 
1. Lase razčešite in navlažite s toplo vodo.

2. Šampon nanesite na lasišče, ki je počesano na

prečko, ---prib. 5 ml na pranje.

3. Lasišče nežno masirajte in šampon s pomočjo

dozirane vode emulgirajte.

4. Izperite.

5. Po potrebi postopek ponovite.

6. Pomembno:

7. Redko tekoča konsistenca je posebnost izdelkov LA

BIOSTHETIQUE, s tem lahko šampon enakomerno in

hitro razdelimo po lasišču in tako zagotovimo, da

šampon pride do vsakega lasnega mešička.

8. Pri posvetovanju oziroma umivanju las stranki

ponazorite prednost tega učinka.

Delovanje
• Čisti z lipoaminokislinami in naravnim

sladkorjem na rastlinski osnovi.
• Normalizira območje lasišča.
• Aktivne lipoaminokisline obnavljajo

poškodovane lase.
• Deluje pomirjevalno in uravnava delovanje

lojnic.
• Izvleček korenine sladkega korena deluje

protivnetno.
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• Etersulfat
• Kondenzat maščobne kisline z aminokislinami

ovsa
• Kvasova beljakovina
• Izvleček divjega kostanja
• vitamin B3
• Izvleček korenine sladkega korena
• Biotin
• Cinkov glukonat
• Etilni pantenol

Vrsta izdelka: šampon
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SHAMPOOING HYDROTOXA
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Šampon za vlažno lasišče

Lasišče nežno očisti in zmanjša izločanje znoja iz por lasišča. 
Preprečuje nastajanje štrenastih (oz. pramenastih, povešenih, 
sploščenih las brez življenja). Poveča se volumen las. 
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SHAMPOOING HYDROTOXA METHODE NORMALISANTE

 

 



 



Diagnoza

• Lasje postanejo zelo hitro štrenasti

• Vlažno lasišče

Vzrok
• Prekomerno delovanje žlez znojnic.
• Emocionalno in medikanentozno potenje

glave.
• Pogosto potenje glave zaradi napora,

npr. športne aktivnosti.

Sestavine

• Aluminiumformiat

• Laurylethersulfat

• Laurylpyrrolidon

Vrsta izdelka: šampon

Svetovanje
• Manj vlažno lasišče z zmanjševanjem potenja

iz por lasišča.
• Zadržuje hitro nastajanje štrenastih las.
• Obstojnost pričeske je daljša.
• Lasje ostanejo dalj časa sveži in lahkotni.

Uporaba

t

Lase navlažite z vodo in nanesite pribižno 5 ml 
šampona HYDROTOXA SHAMPOO na lasišče, ki 
je počesano na prečko. Po tem z nežno masažo 
glave umijete najprej lasišče in nazadnje še rob 
lasišča. Takoj zatem potiskate peno po dolžini las 
in tako očistite lase do konic. Pri dnevnem umivanju 
las zadostuje le eno šamponiranje. 
Po potrebi lahko postopek ponovite.

Nasvet:
Pri poškodovanih dolgih laseh in konicah je 
priporočljiva izvedba negujoče dolžinske 
izravnave, npr. s Tricoprotein ali Essence de 
Proteine.

Delovanje

• Zmanjšuje potenje iz por lasišča.
• Zadržuje hitro nastajanje štrenastih las.
• Lasje ostanejo dalj časa sveži in lahkotni.
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METHODE NORMALISANTE
LOTION HYDROTOXA
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Losjon za vlažno lasišče

Nevtralizira agresivne delce znoja in ustavi njihovo negativno 
delovanje na lasišče ter rast las. Celice, ki ustvarjajo rast las, 
dobijo več energije in tako izboljšajo kakovost lasu.
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LOTION HYDROTOXA METHODE NORMALISANTE

 

 



 



Diagnoza

• Vlažno lasišče
• Močnega znojenja lasišča in posledična

izguba kakovosti ali izpadanja las

Vzrok

• Prekomerno delovanje žlez znojnic
• Emocionalno in medikamentozno potenje glave
• Pogosto potenje glave zaradi napora,

npr. športne aktivnosti

Sestavine
• Lysinaspartat
• Izvlečki: koprive, rmana,

rožmarina,
žajblja, sivke, regrata, kvasa.

Vrsta izdelka: losjon

Svetovanje
• Prekomerno delovanje žlez znojnic negativno

vpliva na rast in kakovost las. Losjon
HYDROTOXA LOTION nevtralizira agresivne
delce v znoju.

• Stopnja energije celic se izboljšuje.

• Lasišče in kakovost las se normalizira.

• Izvlečki zelišč negujejo in dezinficirajo lasišče.
• Deluje na zoženje površinskih krvnih žilic.

Uporaba
Losjon LOTION HYDROTOXA nanesemo na lasišče 
pred umivanjem las. Pustimo delovati dalj časa 
(najbolje večer pred umivanjem las). Na lasišče, ki 
ga pred tem počešemo na prečko, nanesemo 
približno 5 ml losjona. Losjona ne izpiramo.

Delovanje
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• Losjon Lotion Hydrotoxa nevtralizira
agresivne delce znoju.

• Zmanjša negativno delovanje potenja in
poveča energijo celic, ki ustvarjajo rast las.

• Normalizira metabolizem celic.
• Stopnja energije celic se poveča.
• Izvlečki zelišč delujejo negovalno,

dezinfekcijsko in zožijo površinske krvne
žilice na lasišču.



METHODE NORMALISANTE
VISAROME DYNAMIQUE N
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Aromaterapija za zdravljenje mastnega 

in/ali vlažnega lasišča.

Pomirja žleze lojnice in znojnice. Lasišče je bolj sveže, čisto, 
razdraženost izgine. Uravnava pogoje za rast las.
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VISAROME DYNAMIQUE N METHODE NORMALISANTE

 

 



 



Diagnoza

• Vlažno lasišče
• Mastno lasišče
• Mastno in vlažno lasišče

Vzrok

• Prekomerno delovanje žlez znojnic in lojnic

  Sestavine

• Naravna eterična olja iz brinovih jagod,
cipres in žajblja.

Vrsta izdelka: aromaterapija

Svetovanje

• Dinamični kompleks eteričnih olj pomirja
lasišče.

• Zavira delovanje žlez znojnic.

• Delovanje lasišča je izboljšano.

• Lasišče je bolj svežo in čisto.

• Deluje proti mastno.

• Celovito delujoča eterična olja delujejo
na lasišče in celoten organizem.

Uporaba

Vsebino od 1 do 1,5 kapalke (prib. 1 ml) 
večkrat tedensko nanesemo na lasišče.

Po nanosu s konicami prstov narahlo, brez močnih 
pritiskov masirajte lasišče.

Delovanje
• Intenzivno pomirjujoče delovanje

• Regulacija prekrvavljenosti

• Antiseptično delovanje.

• Zožuje površinske krvne žilice.

• Izboljša delovanje lasišča.

• Deluje proti mastnemu lasišču in zavira
nastanek potenja.

• Deluje olfaktorno na dihalni sistem nosu in
deluje pomirjujoče na celoten organizem.
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