
METHODE VITALISANTE
CELOVITA NEGA ZA SUHO LASIŠČE IN SUHE LASE
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METHODE VITALISANTE

Hidrolipidna plast
Hidrolipidno plast lasišča tvorijo izločki žlez lojnic in 
znojnic. Slednji vzdržujejo lasišče voljno, ga ščitijo 
pred škodljivimi zunanjimi vplivi in ohranjajo naravno 
mikrobno floro. Hidrolipidna plast skrbi, da z blagimi 
izločki znojnic in lojnic ohranja lase voljne ter prožne, 
kar opazimo ob česanju. Ob pretiranem izločanju teh 
žlez so lasje mastni, če pa je izločkov premalo, pride 
do nasprotnega učinka: lasišče je suho, lasje suhi in 
krhki, težko jih je urejati.

Lasišče izgubi biološko ravnotežje in postane dovzetno 
za prekomerno delovanje mikrobov, ki povzročajo 
prhljaj. Lasišče je suho, napeto ali voskasto, pojavijo se 
simptomi, kot so npr. srbečica, pordelost, lasje izgubijo 
lesk ipd. V končni fazi lahko lasje izgubijo odpornost in 
kakovost, ter postanejo fini ali začnejo predčasno 
izpadati.

Žleze lojnice
Žleze lojnice so del lasišča, ki se ob normalnem 
delovanju nenehno obnavljajo. Ko zorijo, shranijo 
lipide, ko pa dozorijo, počijo in izločijo sebum v kanal 
žleze, ki poteka skozi vrhnjo tretjino lasnega mešička. 
Sebum je mešanica maščob in ostankov odmrlih celic, 
ki skozi mešiček pride na površino lasišča. Kvalitativne 
in kvantitativne spremembe pri delovanju žlez lojnic 
imajo negativne vplive na lasišče ter lase. Delovanje 
žlez lojnic je hormonsko uravnavano, kar pomeni, da 
imajo moški z več androgenega hormona redkeje 
težave s suhimi lasmi kot ženske (razen v primeru 
napačne nege s šamponi ali sredstvi za mastne lase). Z 
izjemo pubertete je pri ženskah njihovo hormonsko 
stanje eden glavnih vzrokov večje pogostosti pojava 
suhih las in kože lasišča. 

Izguba vlage v starosti
Iz povedanega lahko sklepamo, da se ob staranju koža 
pogosto suši, saj je v njej manj vlage (izjeme so seveda 
mogoče). Kljub negi se razvijejo tipični simptomi 
izsušene kože.

V tem primeru je potrebna namenska nega. S stimulacijo 
prekrvavitve kože se izboljša prenos hranil, hormonov in 
ostalih potrebnih snovi, kar lahko dosežemo z uporabo 
Visarôme Dynamique R ali Visarôme Dynamique B. Kot 
takoj delujoče sredstvo za izboljšanje izločanja žlez 
lojnic uporabimo neposredni nanos maščobnih kislin in 
sredstev za stimulacijo izločanja na lasišče, to pa so 
npr. Ergines B ali Genesicap Plus.

Odvisnost delovanja žlez lojnic od temperature
Izločanje loja je odvisno tudi od temperature! V toplih 
krajih, poleti ali v toplih prostorih se loj izloča nekoliko 
hitreje, kot pozimi, ko smo izpostavljeni mrazu ali 
spremembam temperatur toplo-hladno. Zaradi tega se 
koža mnogih ljudi v hladnih letnih časih ali v 
klimatiziranih prostorih suši hitreje.

Kot specialist v sklopu svetovanja omenite tudi možnost 
takšnega vzroka. V zimskih mesecih dopolnite 
priporočeno nego z Ergines B. Ali pa pomagajte 
krvnemu obtoku z Visarôme Dynamique R ali Visarôme 
Dynamique B, da se koža ne bi izsušila.

Predstavite se kot kompetenten svetovalec za lase in 
lepoto. Možnosti za večjo pripravljenost strank na nego 
bodo boljše, če posamezne kožne lastnosti odkrijete in 
ustrezno obravnavate. Če so zaradi izsušenosti lasišča 
ali dolgotrajne suhosti kože že opazni tipični simptomi, 
kot so prhljaj, napetost kože, rdečica, srbečica ali 
slabša kakovost las, naj bo to prednostna naloga 
obravnave in nege.

Težava: suho lasišče
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METHODE VITALISANTE

Pomembni nasveti za nego suhega lasišča

Pomembno:
Pri močni vzdraženosti, pordelosti ali srbečici vedno 
pričnite nego z odpravljanjem vzdraženosti in 
lajšanjem simptomov. Uporabite Genesicap Plus ali 
Ergines B.

V nadaljnjem poteku nege, ko je vzdraženost blažja, je 
potrebno vzpodbuditi izločanje loja ali prekrvavitev 
lasišča z uporabo, npr. Visarôme Dynamique B ali 
Visarôme Dynamique R.

Če je zaradi izsušenosti prišlo do vidnega poslabšanja 
kakovosti las, so poleg sredstev za nego las na voljo 
tudi tretmaji za aktivno nego lasnih korenin, npr. Bio-
Fanelan Regenerant/Plus, ki izboljšajo uspeh nege.

Za vse oblike nege, čeprav 
so prvenstveno 
osredotočene na lasišče, 
lojnice, lasne korenine ali 
pa vplivajo na 
prehranjenost las, velja, da 
posledično izboljšujejo 
kakovost las samih.
Pravilen postopek tretmaja 
je pomemben za optimalne 
rezultate. Medtem ko so 
učinki na lasišču vidni takoj 
ali v kratkem času, so 
učinki na laseh opazni šele 
med rastjo las.

Nega lasišča naj vedno traja nekaj tednov ali morda 
celo več mesecev, tako v salonu kot tudi doma. 
Pogostejše je nanašanje izdelkov, bolj jasno bodo vidni 
dobri rezultati.

Nega se mora prilagoditi: 

1. stanju lasišča in las
2. zavedanju stranke o težavi
3. pripravljenosti stranke do nege
4. pogostosti obiskov (pripravljenosti za več obiskov z

namenom npr. wellness-nege s tehniko ZAP)
5. pripravljenosti stranke, da z nego nadaljuje tudi

doma

Kot biostetik morate z analizo lasišča in las 
posameznika ter svetovanjem dvigovati zavest o 
težavi in s tem pripraviti posameznika do nege tako 
v salonu kot tudi doma. 

Področje delovanja izdelkov LA 
BIOSTHETIQUE za suho lasišče

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

– 3 –

EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   3EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   3 03.06.20   11:2603.06.20   11:26



METHODE VITALISANTE

LA BIOSTHETIQUE Complexe Vitalisant
Za nego suhega lasišča in za nego simptomom, kateri 
izvirajo iz napak v lojnicah ter pri izločanju loja, je bila 
razvita nega LA BIOSTHETIQUE Methode Vitalisante.
Poseben kompleks učinkovin – LA BIOSTHETIQUE 
Complexe Vitalisant – deluje izključno na suho lasišče 
in aktivira neaktivne lojnice. Izboljšuje okolje lasišča. 
Lojnice zaradi stimulacije proizvedejo več sebuma. 
Neaktivne lojnice, ki pri suhem lasišču zasedajo cela 
področja in morda sploh ne vsebujejo več sebuma, so 
namensko ponovno aktivirane. Suha področja izginejo. 

Complexe Vitalisant poskrbi, da je lasišče ponovno 
voljno, vzpodbuja nastanek enakomerne varovalne 
hidrolipidne plasti, normalizira stanje lasišča in občutno 
izboljša njegovo delovanje. 

Tipični simptomi izsušenosti izginejo in optimizirani so 
rastni pogoji za lase.

Suho lasišče z neenakomerno, 
pomanjkljivo hidrolipidno 
plastjo in suhimi področji 
zaradi neaktivnih lojnic.

LA BIOSTHETIQUE Complexe 
Vitalisant poskrbi za občutno bolj 
zdravo lasišče, enakomerno 
hidrolipidno plast in aktivira neaktivne 
lojnice tako, da količina sebuma 
naraste za do 68 %.
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METHODE VITALISANTE

Za osebno uporabo
     Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

SHAMPOOING LIPOKERINE B  Šampon za suho lasišče in lase Embalaža 250 ml 

LOTION ERGINES B Embalaža 100 ml 

Embalaža 1000 ml  

Embalaža 250 ml 

GENESICAP PLUS Embalaža 15 ml Embalaža 100 ml 

VISAROME DYNAMIQUE B Kapalka 30 ml Kapalka 30 ml Aroma terapija za suho lasišče – 
stimulira prehod hranil,  vzpodbuja 
prekrvavitev.

VISAROME DYNAMIQUE EN       Kapalka 30 ml            Kapalka 30 ml 

Pregled izdelkov 

– 5 –

EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   5EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   5 03.06.20   11:2603.06.20   11:26

Losjon za lasišče za vzpodbujanje izločanja 
loja ter obnovo hidrolipidne plasti. 

Olje za lasišče za izboljšavo delovanja, 
lajša občutek napetosti in vzpodbuja 
njegovo regeneracijo. 

Kompleks eteričnih olj, pripravljen 
za uporabo, za nego v salonu.  
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METHODE VITALISANTE
SHAMPOOING LIPOKERINE B
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Šampon za suho lasišče

Blago in pomirjujoče čisti lasišče in lase. Normalizira 
stanje lasišče. Na laseh aktivne lipoaminokisline vidno 
izboljšajo kakovost poškodovanih las. 
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SHAMPOOING LIPOKERINE B METHODE VITALISANTE

 

 



 



Las pred nego Las po pranju z
LA BIOSTHETIQUE ŠAMPONOM

Diagnoza
• Suho lasišče
• Zelo tanka maščobna plast na lasišču
• Nagnjenost k prhljaju
• Nagnjenost k naelektrenim lasem
• Suhi in krhki lasje
• Razdraženo lasišče in rdečica
• Napeto in neprožno lasišče (pergamentno).
• V vsaki fazi lahko nastopi eden ali več

simptomov

Vzroki
• Slabše delovanje žlez lojnic
• Napačna nege las in lasišča
• Kemični ali fizični stres

Učinkovine

• Natrijev ester sulfat
• Kondenzat maščobne kisline z aminokislinami  

  ovsenih proteinov
• Etil pantenol
• Ester mlečne kisline
• Glukozid

Vrsta izdelka: šampon z suho lasišče in suhe lase

Svetovanje

• Izboljšuje in normalizira lasišče
• Nežno čisti lasišče in lase
• Izsušeno lasišče in poškodovane lase

oskrbuje s hranilnimi snovmi
• Lipoaminokisline aktivno izboljšajo stanje

poškodovanih las
• Gladi lase
• Vrača voljnost in lesk, ne da bi lasje postali

preveč mehki
• Lasje so voljni in enostavni za oblikovanje
• Tipične simptome suhega lasišča, kot npr.

občutek napetosti, prhljaj itd., je treba
dodatno oskrbeti z negovalnimi losjoni, olji
ali aromatičnimi olji.

Uporaba
1. Počešite lase in jih navlažite s toplo vodo.
2. Šampon enakomerno porazdelite po lasišču

in laseh, približno 7 do 10 ml na pranje.
3. Nežno masirajte lasišče in z dodajanjem

vode spenite šampon.
4. Splaknite.

Šamponirajte dvakrat po enakem postopku.

Pozor:
Redkost šampona je posebnost LA BIOSTHETIQUE 
šampona, ki omogoča, da ob porazdelitvi po 
lasišču le-ta hitro dostopa do vseh lasnih mešičkov.
Pri svetovalnem pogovoru je pomembno, da opišete 
te postopke.

 Učinkovanje
• Z lipoaminokislinami in sladkorji na rastlinski 

osnovi čisti še posebej nežno. Lasišče ob
vsakem umivanju normalizira in ponovno
vzpostavi hidrolipidno plast. Lipoaminokisline 
aktivno obnavljajo poškodovane lase.

• Etil pantenol  poveča vlago. Tako so lasje
zaščiteni pred zunanjimi vplivi in so tudi bolj 
prožni.

• Kationsko aktivni polisaharid sadeža guara 
izboljšuje gladkost in olajša česanje.

• Ester mlečne kisline lajša vzdraženost in blago 
odišavi, poleg tega lasem ter lasišču vrača
prožnost in mehkobo.

• Suho lasišče in poškodovani lasje so deležni 
najboljše nege že pri umivanju.
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METHODE VITALISANTE
LOTION ERGINES B
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Losjon za nego suhega lasišča

Naravno stimulira lasišče in izločanje loja. Trajno 

izboljšuje hidrolipidno plast, lajša občutek napetosti in 
blaži razdraženost. Ustvarja idealne pogoje za zdrave, 

lepe lase.
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LOTION ERGINES B METHODE VITALISANTE

 

 



 



Losjon ostane na 
lasišču.

Diagnoza

• Suho lasišče

• Razdraženost lasišča: lokalno razdražena
koža, srbečica, in občutek napetosti

• Krhkost, lomljivost in izguba leska kot
posledica suhega lasišča. V zadnji fazi lahko
pride do prezgodnjega izpadanja las

Vzroki

• Slabše delovanje lojnic
• Kvantitativne in kvalitativne spremembe

hidrolipidne plasti lasišča

• Kemični vzroki, npr. izsuševanje zaradi
kemične nege, kot so trajna, barvanje ali
svetlenje las

• Napačna nega

• Fizikalno izsuševanje zaradi ogrevanja in
okoljskih dejavniokov

Učinkovine
• Pantenol;

• Polisaharidi iz celic kvasovk;

• Complexe Vitalisant.

Vrsta izdelka: vlažilni losjon

Svetovanje

• Izboljša zaščitno plast lasišča

• Lajša razdraženost in občutek napetosti

• Stimulira lasišče in vzpodbuja naravno
delovanje žlez lojnic

• Normalizira lasišče in izboljšuje njegovo
delovanje

• Ustvarja naravne pogoje za rast zdravih in
čvrstih las

• Complexe Vitalisant aktivira neaktivne lojnice
in skrbi za enakomerno porazdelitev sebuma
po lasišču

Uporaba
Približno 5 ml – po umivanju las s šamponom LA  
BIOSTHETIQUE – enakomerno razporedite po 
lasišču.

Delovanje

• Stimulira lasišče

• Lajša občutek napetosti

• Skrbi za regulacijo maščo

• Vzpodbuja tvorjenje loja in aktivira lojniceb

• Izboljšuje zaščitno hidrolipidno plast na lasišču

• Ščiti pred zunanjimi vplivi, ki sušijo lase, in
pred izgubo

• vlage preko povrhnjice

• Spodbuja naravno regeneracijo lasišča
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METHODE VITALISANTE
GENESICAP PLUS
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Olje za suho lasišče

Za lasišče, ki je pergamentno tanko, voščeno in redko 
poraščeno z lasmi. Regenerira lasišče in odpravlja napetost 
oziroma razdraženost, ki nastopi kot posledica izsušenosti.
Vrača prožnost in odpravlja tipične posledice izsušenosti, 
npr. prhljaj. 
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GENESICAP PLUS METHODE VITALISANTE

 

 



 Diagnoza
Izsušeno lasišče z opaznimi simptomi:

• Napetost

• Tanko, pergamentno lasišče

• Neelastičnost

• Suh prhljaj

• Redka rast las

• Ekstremna izsušenost

• Lokalna vzdraženost in srbečica

• Bled ali vzdraženi videz

• Krhki lasje

Te simptomi se ne pojavijo sočasno.

Odvisno od stopnje izsušenosti se lahko pojavi 
en ali več simptomov.

Vzroki
• Motnje v delovanju žlez lojnic s posledičnimi

kvantitativnimi spremembami hidrolipidne plasti

• Izsušitev zaradi napačne nege ali napačnih
izdelkov, ki škodijo občutljivemu ravnotežju
lasišča itd.

• Dalj časa manjkajoča zaščita ali genetski
predpogoji, ki vplivajo na proces izsuševanja in
povzročajo tipične simptome.

Učinkovine

• Olje borača
• Acetat vitamina E
• Fitosterol
• Ceramidu podobne sestavine
• Izvleček incense

Vrsta izdelka: olje za 
lasišče

Svetovanje
• Naredi lasišče prožno

• Izboljšuje prekrvavitev

• Lajša občutek napetosti in blaži razdraženost
lasišča

• Izboljša delovanje lasišča in ustvarja optimalne
pogoje za rast las

• Posebno svetovanje:

• Premaguje suh prhljaj in izboljšuje hidrolipidno
plast.

• GENESICAP PLUS vzpodbuja in lajša rast las, še
posebej v kombinaciji z BIO-FANELAN
REGENERANT ampulami ali VISAROME
DYNAMIQUE R pri redki rasti las, v primeru
suhega lasišča.

Uporaba
Pred pranjem las, 2- do 3-krat tedensko, pustite delovati 
vsaj 15 minut oziroma čez noč, vtrite v lasišče s prsti ali 
vatirano paličico. Nežno  masirajte.

LA BIOSTHETIQUE - uporaba v salonu:

Delovanje

• Pomaga lasišču pri naravni regeneraciji
• Blaži draženje
• Delovanje lasišča je opazno izboljšano.

Pustite delovati 15 minut. 
Nato lase umijte po postopku LA BIOSTHETIQUE.

Križna delitev Nanos z vatirano paličico

Mikroskopski posnetki lasišča
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GENESICAP PLUS METHODE VITALISANTE

 Posebna uporaba

n Suhi lasje s prhljajem
Pri trdovratnem prhljaju ali suhih oblogah s prhljajem uporabite GENESICAP PLUS za odpravo prhljaja 
in regeneracijo lasišča.

V salonu:  LA BIOSTHETIQUE tehnika nanosa (glej Uporaba).

Doma:  Pred vsakim umivanjem las uporabite GENESICAP PLUS in pustite delovati najmanj 15 minut. 
Za optimalno pustite delovati čez noč. Nato umivajte lasišče in lase z EPICELAN PURIFIANT 
šamponom in regeneratorjem EPICELAN  EQUILIBRANT.

n Suho, zelo občutljivo lasišče
Takoj pričnite z nego za zelo občutljivo, ekstremno suho in razdraženo lasišče. V 
salonu:  LA BIOSTHETIQUE tehnike nanosa (glej. Uporaba).

Doma:  1- do 2-krat tedensko nanesite Genesicap Plus pred vsakim umivanjem
las in pustite delovati 15 minut. Za optimalno pustite delovati čez noč. Nato 
uporabite ERGINES B ali ERGINES E.

n Pergamentno lasišče z redko rastjo las
Izboljšajte delovanje lasišča. Vzpodbudite regeneracijo, spodbujajte pretok hranil, da bo koža 
lasišča prožna.
V salonu:  LA BIOSTHETIQUE tehnike nanosa (glej Uporaba).

Doma:1- do 2-krat tedensko nanesite pred vsakim umivanjem las in pustite delovati 15 minut. 
Za optimalno pustite delovati čez noč. Za vzpodbudo rasti las pri kateremkoli stanju lasišča 
uporabite: 
BIO-FANELAN REGENERANT/PLUS/PREMIUM, dopolnjen z (BIO-)FANELAN SYNERGIE 
ERGINES PLUS VITAL
VISAROME DYNAMIQUE R
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Aromatski kompleks za nego suhega lasišča

Spodbuja metabolizem, pretok hranil skozi lasišče ter 
prekrvavitev le-tega in pospešuje izločanje loja.
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VISAROME DYNAMIQUE B METHODE VITALISANTE

 

 



 



Diagnoza

• Suho lasišče
• Slabo prekrvavljeno lasišče

Vzroki

• Motnje delovanja lojnic
• Otežena prekrvavitev
• Napačna nega

Učinkovine

• Olje borača
• silikonsko olje
• eterična olja:

rožmarina, sivke, peteršilja in korenja,
  listov geranije in sandalovine

Vrsta izdelka: mešanica arom

Svetovanje
• Aktivno delujoč kompleks iz naravnih eteričnih
olj spodbuja prekrvavitev in pretok hranil v
lasišču

• Izboljša delovanje lojnic
• Stimulira delovanje lasišča
• Lasišče zaščitijo večje količine izločka žlez lojnic
• Lasje postanejo manj krhki
• Lasje imajo boljše pogoje za rast
• Dopolnjujoča eterična olja intenzivno delujejo
na lasišče in kot aromaterapija na čut voha,
preko tega pa dobrodejno, poživljajoče vplivajo
na vse telo

Uporaba
Večkrat tedensko:
1 do 1,5 pipete (pribl. 1 ml) porazdelite po 
lasišču. Nato blago, brez pritiska, s konicami 
prstov vtrite

   Delovanje

Stimulira izločanje žlez lojnic

• Vzpodbuja prekrvavitev
• Oskrbuje žile
• Spodbuja pretok hranil
• Deluje kot aromaterapija
• Stimulira funkcije kože
• Izboljšuje funkcije kože in ustvarja idealne
pogoje za rast las

Bledo, slabo 
prekrvavljeno 
lasišče.
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METHODE VITALISANTE
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Aroma kompleks za poživitev lasišča in 

hitrejšo rast las

Spodbuja cirkulacijo lasišča, omogoča boljše delovanje 
lasišča ter izboljša rast las.
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VISAROME DYNAMIQUE EN METHODE VITALISANTE

 

 



 



Diagnoza
• Normalno izločanje loja in znojnic

• Nezadostna oskrba lasišča s krvjo

• Upočasnitev presnove v lasišču preprečuje
odstranjevanje stranskih produktov celičnega
metabolizma. Posledica je slabša regeneracija
kože in počasna rast las

• Šibko vezivno tkivo, izguba elastičnosti lasišča

• Zmanjšanje dinamike rasti las

Vzroki
• Počasna cirkulacija
• Zunanji dejavniki, ki vplivajo na vezivno tkivo,

npr. UV sevanje
• Starostno poslabšanje tonusa tkiva

Aktivne sestavine

• Naravna eterična olja:

- Oranžna
- Bergamotka
- Tigrova trava
- Sandalovina
- geranija
- Litsea cubeba

• Vaniljeva esenca

Vrsta produkta: Aroma kompleks

Svetovanje
• Naravna eterična olja izboljšujejo delovanje

lasišča
• Aroma kompleks zagotavlja povečano oskrbo

olj z lasiščem in lasnimi koreninami
• Poživi lasišče in preprečuje starostni tonus tkiva

Uporaba

Nanesite 1 pipeto aroma kompleksa 
(približno 1 ml) na lasišče večkrat na teden.
Vmasirajte v lasišče s konicami prstov.

Delovanje
• Poveča raven energije v celicah lasišča
• Boljše izločanje žlez za uravnotežen hidro

lipidni film, ki ščiti lasišče pred negativnimi
zunanjimi vplivi

• Vzdržuje aktivnost celic, ki tvorijo lase
• Izboljša splošne funkcije lasišča
• Preprečuje starostno, upočasnjeno delovanje

lasišča
• Normalizira presnovo kože
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