
OIL THERAPY
HRANILNA STROKOVNA NEGA, KI LASE 

OKREPI IN JIH INTENZIVNO ZAŠČITI
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OIL THERAPY

Dragoceni oljni tretmaji – najboljša tradicija hiše 
La Biosthetique z dolgoletnimi izkušnjami
Kmalu po odkritju olja so ženske iz vseh kultur izkusile, kako olja delajo čudeže na njihovi koži in laseh. Zaščitijo, 
okrepijo in nežno ukrotijo neobvladljive lase. V času visokotehnološke kozmetike za lase olja uživajo pravi preporod 
na veliko različnih načinov. Naravnih olj, kot je oljčno olje, pa pogosto ni tako preprosto uporabljati na laseh kot 
kozmetičnih tretmajev, saj so lasje hitro videti razmršeni in zanemarjeni ter jih je treba umiti veliko intenzivneje, da 
odstranimo vse ostanke. Negovalni učinek se tako povsem izgubi. Pri hiši LA BIOSTHETIQUE že dolgo vemo, kako 
pravilno uporabljati oljne kopeli za lase. Pred več kot 40 leti je Marcel Contier, ustanovitelj podjetja LA 
BIOSTHETIQUE, ustvaril posebne oljne tretmaje za lase, zaradi katerih je LA BIOSTHETIQUE postal specialist na trgu 
nege las. Danes se LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY predstavlja kot modern, sodoben koncept nege las s 
senzacionalnim učinkom. Združuje moč narave, ki jo okrepi znanje, pridobljeno v letih izkušenj, in današnje 
strokovno znanje hiše LA BIOSTHETIQUE.

Kako OLJNA TERAPIJA deluje?
Trajno napolni zaloge maščobe in vlage v poroznih in suhih laseh. OLJNATERAPIJA (OIL THERAPY) daje lasem 
fantastičen sijaj, novo moč in dinamično prožnost, omogoča lahko oblikovanje in daje lasem čudovito svilnatost. Na 
kratko – lasje se zdijo kot novi: preprosto lepi, zdravi, naravno sijoči lasje, o kakršnih sanja vsaka ženska.

Aktivne sestavine
Magično olje, uporabljeno v izdelkih VOLUME OIL, VITAL OIL, VITAL CREAM, CREAM 
in CONDITIONING SPRAY, je hladno stiskano ricinusovo olje po meri lasne strukture, 
znano tudi kot olje čudežnega drevesa.

Ricinusovo olje častijo že več  sto let zaradi njegovih terapevtskih lastnosti. To je 
edinstveno olje, ki ga v 90 odstotkih sestavlja ricinolejska kislina. Nenavadno visoka 
koncentracija nenasičenih maščobnih kislin v ricinusovem olju je odgovorna za njegove 
izjemne negovalne lastnosti. Ricinusovo olje zagotavlja sijo e in zdrave lase. Posebna 
tehnologija, uporabljena v izdelkih LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY, omogo a 
idealno prodiranje v lasno steblo, ne da bi las obtežila. 

Terpineol/terpeni: Terpeni so naravne ali naravnim identi ne snovi, ki se pojavljajo 
kot aktivne sestavine in dišave v rastlinah in rastlinskih eteri nih oljih. Terpeni so 
pogosto biološko aktivni. Terpineol je sestavina številnih eteri nih rastlinskih olj. Na 
primer muškatni orešek vsebuje do 9600 mg terpineola. V olju VITAL OIL in kremi 
VOLUME CREAM terpineol podpira prodiranje ricinusovega olja v notranjost las, 
izpopolni doživetje vonja las in tako prispeva k dobremu po utju.

Tolu balzam so kot tradicionalno zdravilo uporabljali Maji in Azteki. Z njim so 
zdravili rane ter zaš itili kožo in lase. Dragoceni balzam tudi prijetno diši po vaniliji. 
Drevesa tolu balzam zaradi v medicini uporabne smole gojijo že od davnine, posebej 
v Kolumbiji. Po kolumbijskem pristaniškem mestu Tolu je balzam tudi dobil ime. V kremi 
VOLUME CREAM tolu balzam zagotavlja zaš iten in negovalen sloj, ki trajno ovije 
lasno steblo. 
Kokosovo olje je preverjeno olje za nego las. Spada med neizsušujo a olja. Visoka 
vsebnost maš obnih kislin zagotavlja, da so lasje po negi s kokosovim oljem na otip 
spet mehki in gladki. Poleg tega vsebuje dragocene sestavine, kot je vitamin E, ki 
deluje kot naravni antioksidant in lahko tudi š iti lase pred škodljivimi okoljskimi vplivi. 
Naravni derivati maš obne kisline, ki jih vsebujejo izdelki VITAL CREAM, CREAM in 
CONDITIONING SPRAY, pridobljeni iz kokosovega olja, lažje prodrejo v lase in jih 
oskrbijo z lipidi, ki jim jih manjka, ter ponovno vzpostavijo prožnost, omogo ijo lažje 
razčesavanje, lase umirijo in jim dajo lesk.
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OIL THERAPY

Ciljna skupina
• Stranke, ki obožujejo senzacionalno moč naravnih olj
• Dolgolase stranke ali stranke, ki si želijo dolgih las. Moto: negovanje je boljše kot striženje!
• Kot preventiva pred dopustom na morju – za obnovo las po sončenju/poškodbah zaradi slane vode
• Stranke s poškodovanimi lasmi, ki bi rade imele naravno lepe lase

Mogoči nagovori
• … Rekli ste, da se vam zdi struktura vaših las trenutno zelo suha in da so vaši lasje neobvladljivi – z nego LA
BIOSTHETIQUE OIL THERAPY to zlahka spravimo pod nadzor … – in vaši lasje bodo kot novi …

• … Če želite, lahko danes na vaše lase nanesem nego LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY. To bo okrepilo vaše tanke lase,
jim dalo več volumna in senzacionalen sijaj ...

• … Predlagam, da vaše neobvladljive naravne kodre ukrotimo s tretmajem LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY. Ta bo vaše
lase zelo umiril in vaši kodri bodo bolj strnjeni. Poleg tega bodo vaši lasje spet dobili svoj lepi, zdravi lesk …

• … Ker se ne želite odpovedati dolžini svojih las, vam danes priporočam, da se razcepljenih konic lotimo z nego LA
BIOSTHETIQUE OIL THERAPY namesto s škarjami …

• … Vidim, da sta vaše lase poškodovala sonce in slana voda, ko ste bili na dopustu. Z globinsko nego LA BIOSTHETIQUE
OIL THERAPY bomo danes vašim lasem privoščili dopust. Po negi bodo videti sveži, zdravi in sijoči ...

• … Za vaše dolge lase/lepe lase ...

• … Da bi lase zaščitili pred lomljenjem, vam priporočam ...

• … Če vas zanima, vam z veseljem predstavim koncept oljne terapije OIL THERAPY …
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OIL THERAPY

IZVEDBA NEGE V SALONU

OIL THERAPY VOLUME za 
tanke lase, ki so rahlo 

poškodovani

OIL THERAPY VITAL za debele 
lase, ki so hudo poškodovani 

KORAK 1: UPORABA OLJNE KOPELI

Hranilno olje skozi odprto povrhnjico prodre do vlaknaste plasti.

KORAK 2: UPORABA KREME
Krema obda z oljem nasičen las ter okrepi prodiranje in učvrstitev maščobe v lasu.

REZULTAT:

Lasje so trajno močnejši, mehkejši in bolj sijoči. Veliko lažje jih je česati.
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OIL THERAPY

Za osebno uporabo
     Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

VOLUME OIL+ 
VOLUME CREAM

Dvofazni tretma OIL THERAPY VOLUME, na voljo 
izključno v salonih. za tanke do normalne lase, ki 
so strukturno poškodovani

–   Embalaža1000 ml
–   Embalaža 1000 ml 

VITAL OIL+ Embalaža 1000 ml
VITAL CREAM Embalaža 1000 ml

VITAL CREAM Embalaža 1000 ml

CREAM – 

CONDITIONING SPRAY – 

Dvofazni tretma OIL THERAPY VITAL, na voljo –
izključno v salonih za huje strukturno –
poškodovane normalne do debele lase
Tretma za lasna stebla kot enkraten nanos, na –
voljo izključno v salonih – za tanke do debele 
lase, ki so strukturno poškodovani
Hranilna, regenerativna globinska nega za tanke do 
debele lase, zagotavlja optimalno 
mehkobo in sijaj.
Hranilen negovalni sprej za tanke do debele lase, 
zagotavlja optimalno razčesavanje in 
sijaj.

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   11:2703.06.20   11:27

Embalaža 
100ml

Embalaža 
150 ml
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OIL THERAPY VOLUME
VOLUME OLJE + VOLUME KREMA 

Negovalna dvofazna nega za tanke in 
poškodovane lase

Z oljno terapijo so lasje intenzivno regenerirani z 
maščobnimi kislinami. Hkrati dobijo organsko prevleko, 
ki utrdi vse aktivne sestavine, ki se nahajajo znotraj 
keratina. Lasje tako ponovno postanejo sijoči, močni in 
vidno je zmanjšano izpadanje las.

OI
L 

TH
ER

AP
Y 

VO
LU

M
E 

– 
VO

LU
M

E 
OI

L +
 V

OL
UM

E 
CR

EA
M

 

– 7 –

EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   7EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   7 03.06.20   11:2703.06.20   11:27



VOLUME OLJE + VOLUME KREMA OIL THERAPY VOLUME

 

 



 Diagnoza
• Tanki lasje
• rahlo do močno poškodovani lasje 
• lasje brez življenja
• Neelastični lasje
• Težko razčesavanje
• Lomljivi lasje in razcepljene konice

 Vzrok
• Kemični – UV svetloba in barvanje las - skupaj

povzročita, da se lasje hitreje lomijo in razcepijo
konice.

• Fizični – česanje las in nepravilna nega

Aktivne sestavine
Aktivne sestavine olja VOLUME OIL:
•  Derivati ricinusovega olja 

Vrsta izdelka: hidrofilno olje 

Aktivne sestavine kreme VOLUME CREAM:
• Maščobni alkohol
• Nadomestek volnenega voska
• Tolu balzam
• Terpineol/terpeni

Vrsta izdelka: emulzija O/V

Argumenti pri svetovanju za posamezne korake 
in med posameznimi koraki

Korak 1 VOLUME OIL:
Hranilna oljna kopel globinsko neguje lase z 
derivati nenasičenih maščobnih kislin iz 
ricinusovega olja. Ti prodrejo globoko v lasno 
strukturo ter lase oskrbijo z maščobo in vlago, ne 
da bi jih obtežili. Lasje ponovno dobijo prožnost, 
elastičnost in mogoče jih je oblikovati.

Korak 2 VOLUME CREAM:
Bogati kremni balzam kot zaščitni premaz obda 
prav vsak las. To okrepi in učvrsti olje. Lasje se 
okrepijo, ponovno jih je mogoče oblikovati in 
dobijo lep, zdrav lesk.

 Delovanje

1. Negovalno olje prodre skozi sloje las in
poskrbi za nahranitev vseh lasnih vlaken.

2. Bogata krema objame z oljem nahranjene
lase.
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Takšen postopek poskrbi za močnejše, bolj elastične in 
bolj svetleče lase. Razcepljene konice so vidno 
zmanjšane. 
otrebno je vedeti, da takoj po opravljenem tretmaju, 
mokri lasje ne bodo lahki za razčesat. Rezultat bo 
viden, ko bodo lasje suhi.
Rezultat lahko traja več tednov, vendar le pod 
pogojem pod pogojem, da se nega izvaja tudi v 
domači uporabi. 

Svetovanje 



VOLUME OLJE + VOLUME KREMA  OIL THERAPY VOLUME

 

1. Lase očistite s šamponom, primernim za lase in/ali lasišče (šampon ne sme biti preveč negovalen).
Če domnevate, da so na laseh ostanki regeneratorja ali silikonov, razmislite o umivanju las s šamponom DEEP
PURIFYING SHAMPOO. (Indikatorji: nenaraven lesk, vidni ali opazni ostanki, lasje so na otip nenaravni –
»umetni lasje«, veste, da stranka uporablja izdelke, ki vsebujejo silikone ...)

2. Lase, ki ste jih temeljito osušili z brisačo, križno razdelite; aplikatorsko plastenko OIL THERAPY napolnite z
oljem VITAL OIL; temeljito* namočite lase z oljem vzdolž vsakega odseka; z levo roko držite pramen las ter
nanj rahlo in direktno pritisnite olje. Pomembno: Nanašajte 5–8 cm od korenin, saj bo olje samo steklo do
njih! V nasprotnem primeru bodo korenine postale veliko pretežke. Odvisno od kakovosti, dolžine in stopnje
poškodovanosti las, približno 30–60 ml.
Ko vse štiri odseke las namočite z oljem, lase temeljito razčešite s širokim glavnikom in jih dvignite/spnite.

3. Lasišče zavijte v vlažno in toplo brisačo in jo pričvrstite s suhim turbanom. Čas delovanja: 10 minut

4. S krtačo za nanašanje nege OIL THERAPY direktno nanesite zadostno* plast kreme VITAL CREAM na
posušeno olje vzdolž vsakega odseka las. Odvisno od dolžine in količine las 20–25 g – VITAL CREAM bi
morala biti na laseh dobro vidna! Ko kremo nanesete na vse štiri odseke las, lase temeljito razčešite s širokim
glavnikom in jih dvignite/spnite.

5. Pokrijte s suhim turbanom in pustite delovati 10 min.

6. Presežek izdelka nato spenite na laseh z vodo in izperite.
Nato, kot običajno, oblikujte lase po željah stranke.

Pomembno: Ne izpirajte predolgo, saj se aktivne sestavine nege OIL THERAPY, ki so jih lasje absorbirali, 
med sušenjem s sušilnikom z lasmi spojijo! Nato lase oblikujte kot običajno. Uporabite manj ultranegovalnih 
izdelkov za oblikovanje las. 

*Močnejše so strukturne poškodbe, več izdelka se uporabi!

 Uporaba
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OIL THERAPY VITAL
VITAL OLJE + VITAL KREMA 

Negovalna dvofazna nega za normalne in močno 
poškodovane lase

Z oljno terapijo so lasje intenzivno regenerirani z maščobnimi 
kislinami. Hkrati dobijo organsko prevleko, ki utrdi vse aktivne 
sestavine, ki se nahajajo znotraj keratina. Lasje tako ponovno 
postanejo sijoči, močni in prožnejši.
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VITAL OIL +VITAL CREAM OIL THERAPY VITAL

 

 



 Diagnoza
• Normalni, močno poškodovani lasje
• Neelastični lasje
• Težko razčesavanje
• Lomljivi lasje in razcepljene konice
• Neukrotljivi lasje
• Zelo krhki lasje

 Vzrok

• Kemični - UV svetloba in barvanje las - vse to
povzroči, da se lasje hitreje lomijo in
razcepijo konice.

• Fizično – česanje las in nepravilna nega.
• Zelo suho lasišče
• Genetski majhni kodri, ki povzročijo izgled

lasu zavozlan in krhek

Aktivne sestavine
Aktivne sestavine olja VITAL OIL:

• Ricinusovo olje

• Derivati ricinusovega olja

• Eterična olja

• Terpineol/terpeni

Vrsta izdelka: olje 

• Ricinusovo olje

• Derivati naravne kokosove maščobne kisline

• Rastlinske negovalne snovi iz olja oljne 
ogrščice

• Polisaharidi iz zrn guarja

Vrsta izdelka: emulzija O/V 

 Svetovanje
• Za zelo poškodovane lase priporočamo

večkrat ponovljeno nego, da učinek traja dlje
časa.

• Bogata nega poskrbi za ultra mehke lase
• Lasje postanejo močnejši in prožnejši.
• Zavozlanost in razcepljene konice izginejo.

Z redno domačo nego lahko efekt nege
podaljšate za več tednov.

Argumenti pri svetovanju za posamezne 
korake in med posameznimi koraki

Korak 1 VITAL OIL:
Hranilna oljna kopel globinsko neguje lase s čistim 
ricinusovim oljem in z derivati nenasičenih 
maščobnih kislin iz ricinusovega olja. Ti prodrejo 
globoko v lasno strukturo ter lase oskrbijo z 
maščobo in vlago. Lasje ponovno dobijo prožnost, 
elastičnost in mogoče jih je oblikovati.

Korak 2 VITAL CREAM:
Bogati kremni balzam kot zaščitni premaz obda 
prav vsak las. To okrepi in učvrsti olje. Lasje se 
zmehčajo, ponovno jih je mogoče oblikovati in 
dobijo lep, zdrav lesk.

 Delovanje
1. Negovalno olje prodre skozi sloje las in

poskrbi za
nahranitev vseh lasnih vlaken.

2. Bogata krema objame z oljem nahranjene lase.
3. Takšen postopek poskrbi za močnejše, bolj

elastične in bolj svetleče lase.
4. Razcepljene konice so vidno zmanjšane.

Potrebno je vedeti, da takoj po opravljenem 
tretmaju, mokri lasje ne bodo lahki za razčesat. 
Rezultat bo viden, ko bodo lasje suhi.
Rezultat lahko traja več tednov, vendar le pod 
pogojem pod pogojem, da se nega izvaja tudi v 
domači uporabi. 
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Aktivne sestavine kreme VITAL CREAM:



VITAL OIL +VITAL CREAM OIL THERAPY VITAL

 

1. Lase očistite s šamponom, primernim za lase in/ali lasišče (šampon ne sme biti preveč negovalen).
Če domnevate, da so na laseh ostanki regeneratorja ali silikonov, razmislite o umivanju las s šamponom DEEP PURIFYING
SHAMPOO. (Indikatorji: nenaraven lesk, vidni ali opazni ostanki, lasje so na otip nenaravni – »umetni lasje«, veste, da
stranka uporablja izdelke, ki vsebujejo silikone ...)

2. Lase, ki ste jih temeljito osušili z brisačo, križno razdelite; aplikatorsko plastenko OIL THERAPY napolnite z oljem VITAL OIL;
temeljito* namočite lase z oljem vzdolž vsakega odseka; z levo roko držite pramen las ter nanj rahlo in direktno pritisnite
olje. Nanašajte 5–8 cm od korenin, saj bo olje samo steklo do njih! V nasprotnem primeru bodo korenine postale veliko
pretežke. Odvisno od kakovosti, dolžine in stopnje poškodovanosti las, približno 30–60 ml.
Ko vse štiri odseke las namočite z oljem, lase temeljito razčešite s širokim glavnikom in jih dvignite/spnite.

3. Lasišče zavijte v vlažno in toplo brisačo ter jo pričvrstite s suhim turbanom. Čas delovanja: 10 minut
4. S krtačo za nanašanje nege OIL THERAPY direktno nanesite zadostno* plast kreme VITAL CREAM na posušeno olje vzdolž

vsakega odseka las. Odvisno od dolžine in količine las 20–25 g – VITAL CREAM bi morala biti na laseh dobro vidna! Ko
kremo nanesete na vse štiri odseke las, lase temeljito razčešite s širokim glavnikom in jih dvignite/spnite.

5. Pokrijte s suhim turbanom in pustite delovati 10 min.
6. Presežek izdelka nato spenite na laseh z vodo in izperite.

Če so lasje po spenjenju preveč težki (včasih zdrave korenine vsrkajo preveč olja), lase enkrat umijte z izdelkom
LIPOKERINE A, tako da začnete pri koreninah; s šamponom lase po dolžini tretirate le, ko ga izperete z njih, in to
zadošča. To ne vpliva na učinek tretmaja.
Nato lase oblikujte kot običajno. Uporabite manj ultranegovalnih izdelkov za oblikovanje las.

*Močnejše so strukturne poškodbe, več izdelka se uporabi

 Uporaba
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OIL THERAPY



1. Lase očistite s šamponom, primernim za lase in/ali lasišče (šampon ne sme biti preveč negovalen).
Če domnevate, da so na laseh ostanki regeneratorja ali silikonov, razmislite o umivanju las s šamponom
DEEP PURIFYING SHAMPOO. (Indikatorji: nenaraven lesk, vidni ali opazni ostanki, lasje so na otip
nenaravni – »umetni lasje«, veste, da stranka uporablja izdelke, ki vsebujejo silikone ...)

2. Lase, ki ste jih temeljito osušili z brisačo, križno razdelite; napolnite dve aplikatorski plastenki OIL THERAPY:
eno z oljem VOLUME OIL in eno z malo manj olja VITAL OIL; temeljito* namočite lase z oljem VOLUME OIL
vzdolž vsakega odseka do konic; z levo roko držite pramen las ter nanj rahlo in direktno pritisnite olje. Takoj
nato čez nanesite olje VITAL OIL na bolj poškodovane dele vse do konic.
Pomembno: Nanašajte 2–4 cm od korenin, saj bo olje samo steklo do njih! Odvisno od kakovosti, dolžine in
stopnje poškodovanosti las, približno 30–60 ml.
Ko vse štiri odseke las namočite z oljem, lase temeljito razčešite s širokim glavnikom in jih dvignite/spnite.

3. Lasišče zavijte v vlažno in toplo brisačo ter jo pričvrstite s suhim turbanom. Čas delovanja: 10 minut
4. S krtačo za nanašanje nege OIL THERAPY direktno nanesite zadostno* plast kreme VOLUME CREAM na

posušeno olje vzdolž vsakega odseka las. Odvisno od dolžine in količine las 20–25 g – VOLUME CREAM bi
morala biti na laseh dobro vidna! Ko kremo nanesete na vse štiri odseke las, lase temeljito razčešite s širokim
glavnikom in jih dvignite/spnite.

5. Pokrijte s suhim turbanom in pustite delovati 10 min.
6. Presežek izdelka nato spenite na laseh z vodo in na hitro izperite.

Pomembno: Ne izpirajte predolgo, saj se aktivne sestavine nege OIL THERAPY, ki so jih lasje absorbirali,
med sušenjem s sušilnikom z lasmi spojijo! Nato lase oblikujte kot običajno. Uporabite manj ultranegovalnih
izdelkov za oblikovanje las.

*Močnejše so strukturne poškodbe, več izdelka se uporabi!

NEGA OIL THERAPY S TEHNIKO BALAYAGE

Posebna uporaba:

• Za zelo različne lasne strukture

• Lasje po dolžini potrebujejo okrepitev in nego.

• Konice las potrebujejo maksimalno mehkobo in ultrabogato nego.

Cilj nege: Lepi, močni, sijoči lasje od korenin do konic 
Po dolžini las nanesemo olje VOLUME OIL, na konice pa VITAL OIL, zaščitni ovoj pa ustvari 
krema VOLUME CREAM.

NEGA OIL THERAPY S TEHNIKO BALAYAGE - uporaba
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OIL THERAPY
VITAL CREAM

Hranilna, regenerativna globinska nega za lase 

Za popolno mehkobo, prožnost in sijaj. Z dragocenimi olji 
neguje in zaščiti krhke lase. 

Ukroti neubogljive lase (učinek anti-frizz)
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VITAL CREAM OIL THERAPY

 

 

 

 Diagnoza
• Tanki do debeli lasje, zmerne do hude

strukturne poškodbe, lasje brez leska
• Krhki lasje brez sijaja
• Neprožni lasje
• Težko česanje/oblikovanje
• Zlomljeni lasje, razcepljene konice
• Neobvladljivi, naelektreni lasje

 Vzrok
• Pomanjkanje maščobnih kislin in posledično

pomanjkanje vlage, zato lasje lažje postanejo
krhki, se vozlajo (trihoptiloza) in se lomijo,
pojavlja se razcepljenost konic.

• Zelo suho lasišče in posledično pomanjkanje
lipidov v laseh

• Premalo nege ali nepravilna nega
• Zunanji fizikalni obremenitveni dejavniki, ki lase

izsušijo: sonce, suh zrak, prevroče sušenje s
sušilnikom, nepravilna ali prepogosta uporaba
električnih aparatov za oblikovanje las

• Zunanji povzročitelji stresa zaradi kemičnih
tretmajev (pogosto nepravilnih ali prepogostih)

• Zelo gosti, neubogljivi lasje
• Genetsko majhni kodri, zaradi katerih so lasje

videti krhki in neobvladljivi

Aktivne sestavine
• Ricinusovo olje
• Derivati naravne kokosove

maščobne kisline
• Rastlinske negovalne snovi iz

olja oljne ogrščice
• Polisaharidi iz zrn guarja

Vrsta izdelka: emulzija O/V

 Svetovanje
• Struktura las se znatno izboljša, umiri in je

zaščitena.
• Poškodovane, porozne dele las zgladi zaščitni

sloj, ki lase okrepi.
• Lase oskrbi s hranilnimi lipidi ter jih zaščiti pred

izgubljanjem vlage in zunanjimi obremenitvenimi
dejavniki.

• Poleg tega so lasje lepo odišavljeni z vonjem
eteričnih olj, kot so vrtnica, jasmin in črni ribez.

 Delovanje
• Ricinusovo olje lase zaščiti pred izgubljanjem

vlage, jih zmehča in obnovi njihov naravni,
zdravi lesk.

• Derivati naravne maščobne kisline iz kokosa in
rastlinske negovalne snovi iz olja oljne ogrščice
lase oskrbijo z lipidi, ki jim manjkajo, ter
obnovijo njihovo prožnost, omogočijo lahko
razčesavanje, jih umirijo in jim povrnejo lesk.

• Polisaharidi iz zrn guarja lase oskrbijo z
dodatnim odmerkom vlage, ki jih mehča.

• Učinek lahko podaljšamo za več tednov z redno
nego doma, npr. z izdelki OIL THERAPY
CREAM in OIL THERAPY CONDITIONING
SPRAY ali PCC SET INTENSE; PCC SET VITAL.

 Uporaba
Kremo OIL THERAPY CREAM VITAL lahko 
nanašamo tudi brez uporabe olja za vse lase, 
potrebne nege, kot obnovitveno in hranilno 
globinsko nego.

• Po umivanju enakomerno razporedite po
laseh, osušenih z brisačo.

• Odvisno od poškodovanosti las pustite
učinkovati 5–10 minut.

• Nato presežek izdelka izperite.
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OIL THERAPY
CREAM

Hranilna, regenerativna globinska nega za 
lase 

Za popolno mehkobo, prožnost in sijaj. Z dragocenimi 
olji neguje in zaščiti krhke lase. Ukroti neubogljive lase 
(učinek anti-frizz) CR

EA
M
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CREAM OIL THERAPY

 

 

 

 Diagnoza

• Tanki do debeli lasje, zmerne do hude
strukturne poškodbe, lasje brez leska

• Krhki lasje brez sijaja

• Neprožni lasje

• Težko česanje/oblikovanje

• Zlomljeni lasje, razcepljene konice

• Neobvladljivi, naelektreni lasje

 Vzrok
• Pomanjkanje maščobnih kislin in posledično

pomanjkanje vlage, zato lasje lažje postanejo
krhki, se vozlajo (trihoptiloza) in se lomijo,
pojavlja se razcepljenost konic.

• Zelo suho lasišče in posledično pomanjkanje
lipidov v laseh

• Premalo nege ali nepravilna nega
• Zunanji fizikalni obremenitveni dejavniki, ki

lase izsušijo: sonce, suh zrak, prevroče
sušenje s sušilnikom, nepravilna ali
prepogosta uporaba električnih aparatov za
oblikovanje las

• Zunanji povzročitelji stresa zaradi kemičnih
tretmajev (pogosto nepravilnih ali prepogostih)

• Zelo gosti, neubogljivi lasje
• Genetsko majhni kodri, zaradi katerih so lasje

videti krhki in neobvladljivi

Aktivne sestavine
• Ricinusovo olje
• Derivati naravne kokosove

maščobne kisline
• Rastlinske negovalne snovi iz

olja oljne ogrščice
• Polisaharidi iz zrn guarja

Vrsta izdelka: emulzija O/V

 Svetovanje

• Krema OIL THERAPY CREAM daje lasem trajno
mehkobo, prožnost in čudovit naraven lesk.

• Lase je lahko česati in oblikovati.
• Struktura las se znatno izboljša, umiri in je

zaščitena.
• Poškodovane, porozne dele las zgladi zaščitni

sloj, ki lase okrepi.
• Lase oskrbi s hranilnimi lipidi ter jih zaščiti pred

izgubljanjem vlage in zunanjimi
obremenitvenimi dejavniki.

• Poleg tega so lasje lepo odišavljeni z vonjem
eteričnih olj, kot so vrtnica, jasmin in črni ribez.

• S kremo OIL THERAPY CREAM, zasnovano
tako, da se približuje učinku tretmaja  OIL
THERAPY v salonu, lahko lase vedno znova
osvežujete in občutno podaljšate čudovite
rezultate.

 Delovanje
• Ricinusovo olje lase zaščiti pred izgubljanjem vlage,

jih zmehča in obnovi njihov naravni, zdravi lesk.
• Derivati naravne maščobne kisline iz kokosa in

rastlinske negovalne snovi iz olja oljne ogrščice lase
oskrbijo z lipidi, ki jim manjkajo, ter obnovijo
njihovo prožnost, omogočijo lahko razčesavanje,
jih umirijo in jim povrnejo lesk.

• Polisaharidi iz zrn guarja lase oskrbijo z dodatnim
odmerkom vlage, ki jih mehča.

• Bogata krema OIL THERAPY CREAM dolgotrajno
izboljša lasno strukturo in vsak las ovije kot zaščitni
plašč. Učinki fizikalnih obremenitev se opazno
zmanjšajo. Lasje se zmehčajo, spet jih je mogoče
razčesavati in povrne se jim lep, zdrav sijaj.

• Intenzivno nadaljuje negovalni učinek tretmajev OIL
THERAPY VOLUME in VITAL, ki sta na voljo le v
salonih, ter podaljšuje njun učinek.

 Uporaba
• Po umivanju enakomerno razporedite po

laseh, osušenih z brisačo.
• Odvisno od poškodovanosti las pustite

učinkovati 5–10 minut.
• Nato presežek izdelka izperite.
• Idealno za uporabo doma kot intenzivna

nega po tretmaju OIL THERAPY VOLUME ali
VITAL ali kot samostojna nega za vse vrste
las, potrebne nege!
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OIL THERAPY
CONDITIONING SPRAY

Hranilni negovalni sprej za optimalno 
razčesavanje in sijaj.

Hitra nega in zaščita za krhke lase. Ukroti neubogljive 
lase (učinek anti-frizz). CO
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NG
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CONDITIONING SPRAY OIL THERAPY

 

 

 

 Diagnoza
• Tanki do debeli lasje, zmerne do hude

strukturne poškodbe, lasje brez leska
• Krhki lasje brez sijaja
• Neprožni lasje
• Težko česanje/oblikovanje
• Zlomljeni lasje, razcepljene konice
• Neobvladljivi, naelektreni lasje

 Vzrok
• Pomanjkanje maščobnih kislin in posledično

pomanjkanje vlage, zato lasje lažje postanejo
krhki, se vozlajo (trihoptiloza) in se lomijo,
pojavlja se razcepljenost konic.

• Zelo suho lasišče in posledično pomanjkanje
lipidov v laseh

• Premalo nege ali nepravilna nega
• Zunanji fizikalni obremenitveni dejavniki, ki lase

izsušijo: sonce, suh zrak, prevroče sušenje s
sušilnikom, nepravilna ali prepogosta uporaba
električnih aparatov za oblikovanje las

• Zunanji povzročitelji stresa zaradi kemičnih
tretmajev (pogosto nepravilnih ali prepogostih)

• Zelo gosti, neubogljivi lasje
• Genetsko majhni kodri, zaradi katerih so lasje

videti krhki in neobvladljivi

 Svetovanje
• OIL THERAPY CONDITIONING SPRAY lasem v

hipu povrne mehkobo, prožnost in čudovit
naraven sijaj.

• Lase je lahko česati in oblikovati.
• Struktura las se okrepi, umiri in je zaščitena.
• Poškodovane, porozne dele las zgladi zaščitni

sloj, ki lase okrepi.
• Lase oskrbi s pomembnimi lipidi in jih zaščiti

pred izgubljanjem vlage in zunanjimi
obremenitvenimi dejavniki.

• Preprost in hiter nanos, brez izpiranja.
• Poleg tega sprej lase lepo odišavi z vonjem

eteričnih olj, kot so vrtnica, jasmin in črni ribez.
• S tem negovalnim sprejem, zasnovanim tako, da

se približuje učinku tretmaja OIL THERAPY v
salonu, lahko lase vedno znova osvežujete in
občutno podaljšate čudovite rezultate.

 Delovanje
• Ricinusovo olje lase zaščiti pred izgubljanjem

vlage, jih zmehča in obnovi njihov naravni,
zdravi lesk, ne da bi vplival na njihov volumen.

• Derivati naravne maščobne kisline iz kokosa
lase oskrbijo z lipidi, ki jim manjkajo, ter
obnovijo njihovo prožnost, omogočijo lahko
razčesavanje, jih umirijo in jim povrnejo lesk.

• V laseh aktivne lipo-aminokisline izravnajo
strukturno poškodovane lase, lase je tako lažje
česati in opazno se izboljša kakovost las.

• Sprej OIL THERAPY CONDITIONING SPRAY
ovije lasno strukturo, potrebno nege, kot zaščitni
plašč, ki znatno olajša česanje in poveča sijaj
las. Lasje so idealno zaščiteni pred fizikalnimi
obremenitvami.

• Nadaljuje negovalni učinek tretmajev OIL
THERAPY VOLUME in VITAL, ki sta na voljo le v
salonih, ter podaljšuje njun učinek.

Aktivne sestavine
• Ricinusovo olje
• Derivati naravne kokosove maščobne kisline
• Lipo-aminokisline

Vrsta izdelka: 2-fazna nega v spreju

 Uporaba
• Pred uporabo pretresite!
• Po umivanju enakomerno nanesite na lase,

osušene z brisačo.
• Izpiranje izdelka ni potrebno!
• Idealno za uporabo doma kot hitra nega po

tretmaju OIL THERAPY VOLUME ali VITAL ali
kot samostojna nega za vse vrste las, potrebne
nege!
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