
METHODE SENSITIVE
CELOVITA NEGA ZA 

OBČUTLJIVO LASIŠČE IN LASE
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METHODE SENSITIVE

Diagnoza

Pojav občutljivega lasišča je eden izmed težav z 
lasiščem, kjer najtežje postavimo diagnozo in 
določimo zdravljenje. 

1. Nivo občutljivosti je težko določiti, saj o resnosti
težav odloča subjektivna občutljivost posameznika.

2. Vse vrste lasišča lahko zaradi posameznih sprememb
na koži reagirajo občutljivo. Suho lasišče, na primer
lahko postane razdraženo kot posledica slabšega
delovanja žlez lojnic. Mastno lasišče zaradi
pretiranega izločanja loja, ki ga razkrajajo bakterije,
postane močno vzdraženo in pojavi se prhljaj, ki
predstavlja spremembo okolja na lasišču ter znak, da
gre za poselitev s kvasovkami, ki prav tako lahko
sprožijo občutljivostne reakcije.

3. Tudi stranke z na videz normalnim lasiščem pogosto
opisujejo le-to kot občutljivo tudi, ko na njem ni nobene
vidnejše spremembe.

Samoocena

Samoocena stranke je za praktično obravnavo strank 
zelo pomembna. Raziskave vedno znova kažejo, da 
mnogo odraslih smatra svoje lasišče za občutljivo. 
Navedeni simptomi so zelo različni. Najpogosteje se 
pojavljajo: občutek napetosti kože, srbenje, pordelost, 
vnetja in luščenje kože. Ti simptomi se lahko pojavijo 
kadarkoli in jih pogosto zamenjujemo z alergijami. 

Alergije

Alergija je posamezna pretirana reakcija imunskega 
sistema na eno ali več določenih substanc. Primer je 
seneni nahod pri katerem se sluznica odzove na cvetni 
prah določenih rastlin. Prav tako se lahko koža odziva 
na različne snovi. V kolikor te snovi vedno sprožijo 
enako reakcijo takoj, ko pridejo v stik s kožo, to 
pomeni, da gre za alergijo. V tem primeru je potreben 
obisk pri obisk alergologu, ki natančno ugotovi, katere 
snovi sprožajo reakcije, saj se je le-teh nato treba 
izogibati.

Prisotnost alergije pa še ne razloži nujno, ali je lasišče 
občutljivo ali ni. Dokler koža ni izpostavljena t. i. 
alergenu, reagira na okolico povsem normalno. 
Občutljivo lasišče je v svojih reakcijah nekonsistentno. 
Včasih se reakcija pojavi močneje, včasih je ni. 
Občutljiva koža reagira večinoma hitreje, bolj 
intenzivno in za dalj časa kot pri tistih ljudeh, katerih 
lasišče ni občutljivo. 

Vzroki

V večini primerov pride do napake v delovanju zaščitne 
plasti kože. Dražljive snovi tako prodrejo globlje v 
lasišče. Ko iz različnih razlogov pride do motnje 
obrambnih mehanizmov lasišča, se koža odzove s tako 
imenovanimi sporočevalci, ki aktivirajo celične sisteme 
kože in tako sprostijo reakcije.

Vzroki za občutljivo kožo so lahko zelo raznoliki. 
Notranji dejavniki, npr. stres, napetost, obremenjenost 
živčevja ali organov, zdravila, prehrana, pa tudi 
okoljski dejavniki, kot sta vročina, hlad lahko izzovejo 
občutljivostne reakcije. 

Zunanji dejavniki so neprimerni kozmetični izdelki, 
zaradi katerih je lasišče izsušeno, mastno ali pa se 
pojavi prhljaj. 

Težava: občutljivo lasišče
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METHODE SENSITIVE

Pomembni nasveti za nego občutljivega lasišča

Pomembno

Pri tipični občutljivosti lasišča je priporočljivo 
nadaljevati s primerno oskrbo tudi nekaj časa po tem, 
ko se že pojavijo vidni in čutni znaki izboljšanja.

Ob motnjah delovanja žlez lojnic, npr. pri suhem ali 
mastnem lasišču, je priporočljiva nega Methode LA 
BIOSTHETIQUE za normalizacijo, torej umiritev 
delovanja žlez. Pri pojavu prhljaja svetujemo nego 
Methode Pellicules.

V kolikor je mogoče normalizirati delovanje lasišča, je 
mogoče zmanjšati tudi vzdražljivost le-tega. 

Za vse oblike nege, 
čeprav so prvenstveno 
osredotočene na lasišče, 
lojnice, lasne korenine ali 
pa vplivajo na 
prehranjenost las, velja, 
da se izboljša kakovost 
las samih.

Za optimalne rezultate je 
ključno trajanje nege. 
Čeprav se prvenstveni 
učinki nege pojavijo hitro 
ali takoj, je njen vpliv na 
lase viden šele ob njihovi 
rasti.

Nega lasišča naj vedno traja nekaj tednov ali morda 
celo nekaj mesecev, tako v salonu kot tudi na domu. 
Bolj kot je redno njeno nanašanje, bolj jasno vidni 
bodo dobri rezultati. 

Primerna nega

Kot biostetik morate strankam ustrezno svetovati in ob 
občutljivem lasišču postaviti ustrezne prioritete glede 
nege, kot npr.: 

a) Vzdraženo občutljivo lasišče
Prioriteta = Methode Sensitive

b) Suha, močno izsušena in vzdražena koža
Prioriteta = Methode Vitalisante

c) Prhljaj, srbečica, vzdraženost
Prioriteta = Methode Pellicules

Mogoča je tudi kombinacija Lipokerine E ter zraven 
izmenično Ergines E in Ergines B. Tako zdravimo 
občutljivosti kot tudi žleze lojnice.

Obseg delovanja izdelkov 
LA BIOSTHETIQUE za občutljivo lasišče

Kot biostetik strankam svetujte, naj med nanosi ne mine 
preveč časa (v povprečju 1 do 2 nanosa tedensko).  
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METHODE SENSITIVE

LA BIOSTHETIQUE Complexe Sensitif

Znanstveni pristop k obravnavi občutljivega lasišča je 
nevrosenzorična metoda (nevroni = živčne celice, 
senzoričen = ta, ki vpliva na čute). Sestavine blažijo 
vzdraženost lasišča in skrbijo za to, da so posamezni 
stimuli kožnih celic šibkejši. Complexe Sensitiv deluje 
nevrosenzorično. Tonus perifaernega krvnega obtoka 
okrepi, rdečice in vzdraženost pa intenzivno pomirja. 
Obenem postane lasišče bolj odporno, dražitelji pa so 
takoj odvrnjeni, tako da se relativno kmalu vzpostavi.

normalno stanje lasišča. »Zdravljenje« je uspešno, saj 
odmaši pore in delujejo protivnetno.

Trajna uporaba naredi lasišče odporno. Učinek 
produkta je odvisen od stopnje in odziva občutljivega 
lasišča ter pogostosti uporabe in količine nanosa 
produktov za občutljivo lasišče.

Močno vzdražena, pordela koža,
ob prvi uporabi Complexe Sensitif.

Znanstveno dokazano: 

Do 54 % manj rdečice.
Rezultat:
Vidno in čutno bolj pomirjena koža
zaradi Complexe Sensitif.
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METHODE SENSITIVE

Pregled izdelkov

Za osebno uporabo      
Prodajni izdelek 

SHAMPOOING LIPOKERINE E 250 ml 

LOTION ERGINES E Embalaža  100 ml 

     Za nego v salonu 
Salonski izdelek

Embalaža  1000 ml 

Embalaža  250 ml Intenzivno pomirjujoč losjon. Blaži 
razdraženost, zmanjša občutljivost lasišča.

VISAROME DYNAMIQUE E Embalaža 
s pipeto 30

Embalaža
 s pipeto 30 ml

Aromaterapija za občutljivo lasišče – 
intenzivno pomirja lasišče, deluje 
sproščujoče, odstrani ovire v presnovnem 
procesu. Nanaša se kot losjon ali kot del 
wellness nege z ZAP-tehniko.

BABYBIOS Embalaža  250 ml Embalaža  1000 ml Negovalni losjon za lase in 
lasišče. Se ne izpira.
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in poškodovane lase. Embalaža 
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METHODE SENSITIVE
SHAMPOOING LIPOKERINE E
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Šampon za občutljivo lasišče

Izjemno nežno čisti lasišče in lase. Normalizira lasišče, 
blaži razdraženost in rdečico. Lipoaminokisline aktivno 
delujejo v laseh in regenerirajo poškodovane lase. 
Izboljšuje lasno strukturo. 
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SHAMPOOING LIPOKERINE E METHODE SENSITIVE

 

 



 



Diagnoza
• Vzdraženo in občutljivo lasišče
• Pordelo lasišče
• Občutek zategnjene kože
• Občutljivostne reakcije na negovalne izdelke
in stres.

Vzroki

• Poškodovano lasišče (hidrolipidna plast)
• Naravni obrambni mehanizmi se pretirano odziva
na zunanje vplive

• Močna občutljivost na draženje
• Stres, napačna nega, izpostavljenost okoljskim
dejavnikom

Učinkovine

• Natrijev ester sulfat
• Kondenzat maščobne kisline z aminokislinami 
ovsenih proteinov

• Izvleček timijana

• Fiziološko aktivni pantenol

• Kationsko aktivni polisaharid sadeža guara

• Sladkorji
Tip proizvoda: Šampon 

Svetovanje

• Izboljšati kožo lasišča
• Izredno nežno čiščenje
• Zaščititi občutljivo lasišča in poškodovanih las
• Lipoaminokisline aktivno delujejo na laseh in
regenerirajo poškodovane lase

• Ekstrakt timijana intenzivno pomirja
• Fiziološko aktivni pantenol pomaga »zdraviti«
vzdražene dele lasišča

• Antistatične lastnosti, ki preprečujejo
naelektrenost las in s tem omogočajo lažje
razčesavanje

Uporaba

1. Počešite lase in jih navlažite s toplo vodo

2. Šampon enakomerno porazdelite po lasišču in laseh,
pribl. 7 do 10 ml na pranje

3. Nežno masirajte lasišče in z dodajanjem vode
emulgirajte šampon

4. Izplaknite

5. Če je potrebno, še drugič šamponirajte po enakem
postopku

6. Pozor:

7. Redkost šampona je posebnost LA BIOSTHETIQUE, ki
pomaga porazdeliti šampon po lasišču. Slednji  hitro
dostopa do vseh lasnih mešičkov.

8. Pri svetovalnem pogovoru je pomembno, da opišete te
postopke.

Delovanje
• Čisti s pomočjo lipoaminokislin in sladkorjev na
rastlinski osnovi

• Pri vsakem umivanju normalizira lasišče in
regenerira hidrolipidno plast lasišča

• Lipoaminokisline aktivno delujejo na laseh in
regenerirajo poškodovane lase

• Fiziološko aktivni pantenol pomaga »zdraviti«
vzdražene dele lasišča

• Ekstrakt timijana pomirja
• Polisaharid sadeža guara izboljšuje gladkost in
olajša česanje

• Odstrani statični naboj las

Lasje pred nanosom Lasje po nanosu
LA BIOSTHETIQUE SHAMPOO
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METHODE SENSITIVE
LOTION ERGINES E
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Losjon za nego občutljivega lasišča

Deluje nevrosenzorično, blaži vzdraženost in intenzivno 
pomirja lasišče
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LOTION ERGINES E METHODE SENSITIVE

 

 



 



Diagnoza

• Vzdraženo, občutljivo lasišče

• Pordelost, lahko tudi srbečica

• Občutek napete kože

• Močne negativne reakcije na
zunanje vplive

• Občutljivostne reakcije na stresne

dejavnike

Vzroki
• Poškodovano lasišče zaradi poškodb

hidrolipidne plasti, naravni obrambni mehanizem
odpove

• Lasišče se bori proti hudim obremenitvam kot so
okolje, stres, napačna nega

• Pretiran prenos draženja, ki izzove pretirane
reakcije

• Večja občutljivost na dražljaje zaradi genentskih
predispozicij za občutljivo kožo

Učinkovine
• Kompleks Sensitive

• Izvleček vrbe

• Alantoin

• Pantenol

Vrsta izdelka: losjon

Svetovanje

• Izboljšuje odpornost lasišča
• Takoj blaži vzdraženost in hitro normalizira

stanje lasišča

• Preprečuje prenos po živčnih celicah

• Omogoča »zdravljenje« vzdraženega lasišča

• Ojača tonus perifernega krvnega obtoka

• Blaži rdečico in intenzivno pomirja

Uporaba
Po umivanju las z LIPOKERINE E šamponom – ERGINES E 
enakomerno porazdelite po lasišču, približno 7 – 10 ml.

Losjona ERGINES E ne izpiramo.

Delovanje
• Zmanjšuje dovzetnost lasišča do vzdražljivost

• Zavre pretok v celicah
• Ojača tonus perifernih kapilar

• V primeru vzdraženosti pride do hitre normalizacije
stanja

• Intenzivno pomirja

• Blaži vzdraženost

• Pomaga »zdraviti« vzdražene dele lasišča

Vzdraženo lasišče
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METHODE SENSITIVE
VISAROME DYNAMIQUE E
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Aromatski kompleks za nego 
občutljivega lasišča

Sprošča lasišče, pomirja in izboljšuje stanje kože.
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VISAROME DYNAMIQUE E METHODE SENSITIVE

 

  



Diagnoza
• Občutljivo lasišče

• Vzdraženo lasišče

• Pordelo lasišče

Vzroki

• Poškodovano lasišče

• Pretirana reakcija na zunanje vplive
• Napetost in stres

• Napačna nega

Učinkovine

Svetovanje
• Intenzivno pomirja lasišče
• Sprošča in blaži napetost
• Odpravlja blokade v presnovnem

procesu (žilni sistem)
• Preko čutil za vonj sprošča celotno telo
• Blagodejno vpliva ob stresu

• Tekoče silikonsko olje
• Naravna eterična olja: pomarančni cvetovi, 

bergamot, lupine pomaranč in mandarin, 
timijan, palmarosa in limonska trava ter
origano in neroli

Vrsta izdelka: aromatski kompleks

Delovanje
• Intenzivno pomirja lasišče
• Sprošča in blaži napetost
• Odpravlja blokade v presnovnem procesu

(žilni sistem)
• Preko čutil za vonj sprošča celotno telo
• Blagodejno vpliva ob stresu

Vzdraženo lasišče
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BABYBIOS

METHODE SENSITIVE

         Negovalni losjon za lase in lasišče 
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BABYBIOS METHODE SENSITIVE

 

 

 

Diagnoza

• Vse vrste las in lasišča, potrebnih
zaščite.

• Lasje, ki jim primanjkuje prožnosti.
• Lažje oblikovanje kodrov, ki

potrebuje podporo.
• Nagnjenje k občutljivemu lasišču.
• Občutljivi, nežni lasje.
• Suho otroško lasišče.

Vzroki
• Otroški lasje še niso tako odporni oz.

poroženeli kot lasje odraslega, zato
potrebujejo posebno zaščito, da bi bili lepi in
negovani.

• Premajhna aktivnost žlez lojnic tudi pri otrocih

Sestavine

•  Kamlilica

•  Sivka

Svetovanje
• Lažje oblikovanje pričeske.
• Lasem daje sijaj in voljnost.
• Zviša prožnost las in ščiti pred zunanjimi

vplivi.
• Odlični negovalni losjon za lasišče

otroka.
• Vzpodbuja naravno kodranje las.
• Naraven, prijeten vonj, primerno tudi za

osvežitev med posameznimi pranji las.
• Lahko se uporablja kot preventiva pred

ušmi.

 Učinek
• Losjon iz eteričnih olj in derivatov maščobnih

kislin neguje lase in lasišče.
• Babybios zviša prožnost lasu in vzpodbuja

naravno oblikovanje kodrov.

 Uporaba

Kot negovalni losjon pri oblikovanju las s fenom ali 
za lase, posušene na zraku:

Odvisno od količine las, 8- do 15 - krat razpršite 
na oprane in z brisačo osušene lase. 
Lahko dopolnite z uporabo končnega izdelka.

Nasvet:
Za osvežitev pričeske 8- do 10-krat razpršite na 
suhe lase in jih oblikujte.

Kot negovalni losjon za otroke: 
Enkrat ali večkrat tedensko razpršite na lasišče in 
lase. 
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