
DRY HAIR
SISTEMSKA NEGA ZA 

IZSUŠENE, OBREMENJENE LASE
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DRY HAIR

Težava izsušeni, obremenjeni lasje

Razlogov za suhe las je lahko več.
Izsušeni lasje so vedno krhki in manjka jim gladkosti. 
Najpogostejši vzrok za to je pomanjkanje lipidov, ki 
skrbijo za navlaženost. Tankega lipidnega sloja, ki 
naravno obdaja las, pogosto ni. Posledično lasje 
izgubijo svojo gladkost, saj se drobne poroženele luske 
povrhnjice, ki pomagajo ščititi las, nanj ne primejo. 
Lasje zato od znotraj izgubljajo vlago in lipide – ter 
postajajo še bolj porozni in grobi. To se posledično 
hitro konča z globljimi poškodbami, kar ustvarja 
začarani krog. Kako pride do tega?

Dedni vzroki za suhe lase:

1. Zaradi genetike so lasje pogosto zelo debeli in
gosti in običajno delovanje žlez lojnic ne zadošča
za ustrezno hranjenje las.

2. Lasišče ima lahko tudi nezadostno aktivne žleze
lojnice. V tem primeru govorimo o suhem lasišču.
Ta težava redko prizadene le lasišče, skoraj vedno
sta prizadeta tudi obraz in telo, zato jo je lahko
prepoznati (glejte tudi LA BIOSTHETIQUE
METHODE VITALISANTE za suho lasišče). Zaradi
odsotnosti naravne lipidne zaščite so lasje
nagnjeni k strukturnim poškodbam – tako na
lamelah povrhnjice kot na globljih vlaknih korteksa
ali osrednjega dela lasu. Zunanji stresni dejavniki
zaradi kemičnih tretmajev so nekaj, kar taki lasje
težko prenašajo in posledično zahtevajo nego, ki
je posebej prilagojena temu tipu las.

Zunanji vzroki za suhe lase:

1. Dejavniki dehidracije, kot so sonce, slana voda
(glejte tudi nego LA BIOSTHETIQUE SOLEIL za lase,
obremenjene zaradi sonca), centralno ogrevanje in
klimatizacija prostorov, pa tudi ekstremni ali
pogosti tretmaji z električnimi aparati za
oblikovanje las, ravnalniki ali preprosto sušenje s
sušilnikom za lase – brez profesionalne zaščite las
pred toploto (priporočilo: sprej za zaščito pred
toploto LA BIOSTHETIQUE HEAT PROTECTOR) –
suhost las povečajo ali jo celo povzročijo.

2. Pogosto umivanje las z izdelki, ki niso primerno za
ta tip las, in številni nanosi izdelkov dodatno
obremenijo suhe lase ali vodijo do trajno suhih las.

3. Drugi razlogi, ki pogosto povzročajo zelo suhe in
obremenjene lase, so neprofesionalni/nepravilni/
prepogosti kemični tretmaji. Ti lahko povzročijo
poškodbe prav v korteksu las.

Pogosto akumulacija naštetih obremenitvenih 
dejavnikov lahko povzroči suhe, obremenjene 
lase, ki nujno potrebujejo nego.

Znaki/posledice suhih las
Suhi lasje se ne razlikujejo kaj dosti od poroznih, 
strukturno poškodovanih las. V obeh primerih so lasje 
videti porozni in krhki ter so taki tudi na otip. Težko jih 
je oblikovati. Genetsko suhi lasje so suhi od korenin do 
konic: suhi, strukturno poškodovani lasje pa so 
pogosteje suhi po dolžini in konicah las, kjer so njihove 
poškodbe najhujše. Domnevamo lahko, da manj ko so 
lasje videti in čutiti privlačni, hujše so strukturne 
poškodbe. Strukturne poškodbe pri suhih laseh najprej 
prizadenejo lamele povrhnjice, hitro pa tudi korteks oz. 
osrednji del in vlaknasto plast pod njim. To kaže na 
pomanjkanje lipidov, vlage in beljakovin.
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DRY HAIR

 Tudi polisaharidi tvorijo sloj in dodatno izboljšajo 
strukturo površine las. Črni oves vsebuje vse, kar bi 
las moral imeti v svojem celičnem cementu. Ponovno 
se vzpostavi funkcija povrhnjice, zato se trajno 
izboljša sijaj las in omogoči lahko razčesavanje.

• Lecitin je sestavni del biološke celične membrane
živalskih in rastlinskih organizmov. Rastlinski lecitin
v liniji izdelkov DRY HAIR je pridobljen iz soje. S
svojimi stabilizacijskimi lastnostmi pri tvorjenju
bioloških membrane lecitin bistveno prispeva k
ohranjanju nepoškodovane lipidne matrike. Lecitin
obda las, mu posreduje maščobe in zmanjša
izgubljanje vlage, zapre razcepljene dele
povrhnjice in obnovi površino las. Suhi,
obremenjeni lasje spet postanejo mehki in sijoči ter
jih je mogoče oblikovati. Lasni senzorji so
globinsko izboljšani. Tudi polisaharidi tvorijo sloj in
dodatno izboljšajo strukturo površine las. Črni oves
vsebuje vse, kar bi las moral imeti v svojem
celičnem cementu. Ponovno se vzpostavi funkcija
povrhnjice, zato se trajno izboljša sijaj las in
omogoči lahko razčesavanje.

• Pšenični mikroproteini zelo hitro prodrejo v korteks,
ustvarijo zaščitni sloj na površini las, delujejo proti
lomljenju las in tako obnavljajo lase.

Linija za suhe lase DRY HAIR hitro in učinkovito odpravi 
znake in primanjkljaje suhih, obremenjenih las, ne glede 
na vzrok za suhost. Lasje hitro dobijo novo prožnost, 
lesk in mehkobo. Linija DRY HAIR vsebuje učinkovit 
koktajl naravnih aktivnih sestavin, ki so pomembne za ta 
tip las in delujejo sinergistično. 

Lasem zagotovi manjkajoče lipide in beljakovine, 
napolni zaloge vlage. Rastlinski izvlečki puščavske rože 
iz Mehike (Selaginella Lepidophylla) delujejo kot 
revitalizacijski spodbujevalni odmerek za suhe lase. 
Puščavska roža je pravi umetnik preživetja. V svojih 
skrajnih življenjskih razmerah v puščavi zmore uspevati 
več mesecev brez vode v povsem suhem stanju, ki sledi 
njenemu kratkemu biološkemu življenju. Ko posušena 
rastlina pride v stik z vodo, se zdi, da se zaradi 
fizikalnih procesov »zbudi«, ozeleni in ponovno zacveti. 
Zato je znana kot rastlina, ki vstane od mrtvih. Zaradi 
tega pojava je ta rastlina v središču inovativnih 
raziskav, povezanih z izdelki za nego las, saj se tudi 
lasje odzivajo na fizikalne spremembe in pogosto trpijo 
zaradi dehidracije.

Industriji je uspelo pridobiti kompleks za zadrževanje 
vlage iz puščavske rože ter v liniji DRY HAIR je 
izkoristila genialno vezavo vlage in obogatitveni učinek. 
Lasje postanejo mehki, prožni in sijoči. Dodatna korist 
za suhe, strukturno poškodovane lase so posebne 
antistresne beljakovine in encimi, ki jih je rastlina 
razvila, da je preživela v svojem neprijaznem okolju; ti 
v liniji DRY HAIR delujejo kot zaščitni mehanizem za boj 
proti strukturnim poškodbam in neželenim kemičnim 
reakcijam. Izvleček puščavske rože ima tako dodaten 
učinek proti staranju in poskrbi za odpornost las proti 
novim zunanjim povzročiteljem stresa.

• Rastlina Avena strigosa (črni oves), ki jo pridelujejo že
stoletja, zagotavlja bogat koktajl dragocenih aktivnih
sestavin, kot so 12 beljakovin, pet lipidov, vitamini
B1, B2, B6, pantotenska kislina, niacin, biotin, folna
kislina, silicijeva kislina, linolenska kislina, različne
mineralne snovi in elementi v sledeh.
Te hranljive snovi občutno izboljšajo lasno strukturo.
Esencialne aminokisline so se zmožne prilepiti na
poškodovane dele las z ionskimi vezmi in prodreti v
lase, kjer delujejo kot izjemno učinkoviti naravni
vlažilni dejavniki – vsebnost vlage v laseh se
dokazano poveča za do 40 odstotkov.

Koncept za SUHE LASE in njegove glavne aktivne sestavine
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DRY HAIR

Linija za nego las DRY HAIR povzdigne izkušnjo nege 
las s svojim prijetnim vonjem, ki nežno ovije lase. Ta 
optimistični, samozavestni vonj je ekskluzivno za LA 
BIOSTHETIQUE zasnoval mednarodni oblikovalec 
vonjav, ki uspešno razvija ekskluzivne dišavne kreacije 
po vsem svetu. 

Zgornjo noto opredeljuje pridih davane, bergamotke, 
rabarbare in turškega naglja, ki ga poudari pikantni 
rožnati poper. Prefinjena lahkotnost nežne osrednje 
note izhaja iz izbranih arom breskve, šmarnice, vrtnice, 
jasmina in irisa. Sandalovina in lahki muškatni toni v 
kombinaciji z bogatim in dolgotrajnim vonjem vanilije 
dajejo dišavi očarljivo žametasto osnovo, da je mogoče 
v mehkih in negovanih laseh uživati z vsemi čuti.

• Olje avokadovih in mangovih koščic tudi
zagotavlja lasem bistvene lipide, minerale in
vitamine ter ponovno vzpostavlja njihovo naravno
ravnovesje. Lase je spet mogoče lepo razčesavati
in oblikovati. Postanejo nežno mehki.

• Lamelarni fosfolipidi (LPL) imajo zelo dobro afiniteto
do las. Ta visokotehnološka aktivna sestavina,
kemično sorodna lecitinu, uporablja svojo
lamelasto strukturo, da trajno izravna
neenakomernost in grobost las. Oblikuje
nadrejeno, breztežno strukturo, ki se zaradi svoje
afinitete do lecitina posebej dobro prilepi na
poškodovane dele las. Posledici sta trajna obnova
las in zaščita las pred nadaljnimi zunanjimi
povzročitelji stresa.
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DRY HAIR

DRY HAIR je edinstvena negovalna linija za nego suhih, 
obremenjenih las. Z novimi formulami izdelkov za 
izjemne učinke. Znanstveno jih je dokumentiral priznan 
inštitut za testiranja. 

Dolgoročni učinek inovativnih hidrolipidov

Zaradi posebnega kompleksa hidrolipidov s počasnim 
sproščanjem se ta izboljšana gladkost v celoti ohranja 
tudi po 24 urah. Tu smo relativno natezno silo pramenov 
las, negovanih z izvirnim izdelkom, izmerili in primerjali 
po prvem nanosu, pa tudi po 24 urah.

Obnovitveni učinek inovativnih hidrolipidov

Zajem lasu z elektronsko mikrografijo pred in po petih 
nanosih kombinacije aktivnih sestavin, kakršno vsebuje 
negovalna linija za suhe lase Dry Hair.

Pred tretmajem

Po tretmaju

Znanstveno ozadje
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DRY HAIR

Za osebno uporabo
     Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

SHAMPOO Šampon za suhe lase Embalaža 250 ml Embalaža 1000 ml

CONDITIONING SPRAY Negovalni sprej za popolno razčesavanje Embalaža 200 ml Embalaža 1000 ml

CONDITIONER Negovalni balzam za svilnate lase Embalaža 200 ml Embalaža 1000 ml

Pregled izdelkov 
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DRY HAIR
SHAMPOO

Šampon za suhe lase

Zelo nežno očisti lase, ne da bi vplival na njihove naravne 
zaščitne snovi. Vlažilne snovi in snovi, ki lasem 

posredujejo maščobe, lase zmehčajo in omogočajo lahko 
razčesavanje. Čisto razkošje zaradi prijetnega, 

optimističnega vonja.

– 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



SHAMPOO DRY HAIR

 

 



 



Delovanje

• Kokosova površinsko aktivna snov zagotavlja
posebej blago čiščenje.

• Betain iz sladkorne pese ščiti lase med
umivanjem in prispeva k stabilizaciji
občutljivega ravnotežja vlage.

• Črni oves vsebuje pomembne aminokisline,
elemente v sledovih in minerale, ki se posebej
dobro prilepijo na poškodovane strukture in
celo prodrejo vanje.

• Sojin lecitin lase posreduje maščobo, zgladi
poškodovano povrhnjico in posledično lasem
daje mehkobo.

• Aktivne sestavine iz puščavske rože uravnavajo
občutljivo ravnotežeje vlage v laseh.

Svetovanje

• Prvi korak za nadomestitev primanjkljajev in
težav suhih las ter zagotavljanje mehkobe,
leska in lahkega česanja.

• Zelo posebna kombinacija naravnih aktivnih
sestavin lase zmehča, zgladi, olajša česanje in
poskrbi za njihovo privlačnost.

• Razvaja lase z bogatim in sadnim vonjem za
prijetno izkušnjo.

• Čisti užitek, kakor hitro si začnete umivati lase.
• Priporočljivo za lase in lasišče, ki so suhi

zaradi genetske predispozicije, pa tudi zaradi
notranjih ali zunanjih povzročiteljev stresa:
gratis nega ob storitvi METHODE VITALISANTE

Aktivne sestavine

• Nežna kokosova površinsko aktivna snov
• Betain iz sladkorne pese
• Izvleček črnega ovsa
• Sojin lecitin
• Rastlinske aktivne sestavine puščavske rože

Vzrok

• Odsotnost lipidnega sloja na laseh
• Zelo gosti, neukrotljivi lasje
• Pomanjkanje nege ali nepravilna nega
• Zunanji povzročitelji stresa zaradi kemičnih

tretmajev (pogosto neustreznih ali prepogostih)
• Zunanji povzročitelji stresa, ki lase izsušijo:

sonce, suh zrak, nepravilna ali prepogosta
uporaba električnih aparatov za oblikovanje las

• Premalo aktivne žleze lojnice

Diagnoza

• Krhki lasje brez leska
• Neprožni lasje
• Težko oblikovanje las
• Strukturne poškodbe

Uporaba

Lase navlažite, enakomerno razporedite, 
spenite in temeljito izperite.
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DRY HAIR
CONDITIONING SPRAY

Negovalni sprej za lahko česanje

Dvofazna ekspresna nega v spreju, ki suhe lase takoj 
zmehča, zgladi in olajša njihovo oblikovanje. Izravna 

rahle strukturne poškodbe in lase zaščiti pred 
nadaljnjo dehidracijo.
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CONDITIONING SPRAY DRY HAIR

 

 



 



Delovanje

• Pšenični mikroproteini se prilepijo na 
poškodovane dele korteksa skozi povrhnjico, 
zgladijo razcepljenje luske povrhnjice ter lasem 
tako zagotovijo lesk, stabilnejšo strukturo in 
preprečujejo lomljenje las.

• Aminokisline, elementi v sledovih in minerali iz 
črnega ovsa dopolnijo in okrepijo učinek 
pšeničnih proteinov. Na površini las ustvarijo 
zaščitni sloj, ki veže vlago. Posledica je 
učinkovito zadrževanje vlage v laseh. Prožnost 
las se opazno izboljša.

• Sojin lecitin lasem posreduje maščobo, ponovno 
vzpostavlja mehkobo poškodovane povrhnjice 
in lase obda z nežnim zaščitnim slojem.

• Aktivne sestavine iz puščavske rože dodatno 
uravnavajo občutljivo ravnotežje vlage v laseh.

Svetovanje

• Rahlo poškodovane lase takoj omehča, 
olajša njihovo oblikovanje in jim da več 
leska.

• Poškodovani deli v strukturi se zgladijo in 
celotni lasje se okrepijo.

• Navlaži lase ter jih zaščiti pred 
izgubljanjem vlage in zunanjimi 
obremenitvenimi dejavniki.

• Poveča odpornost las.
• Deluje proti lomljenju las in razcepljenim 

konicam. Antistatični učinek na 
naelektrenih laseh.

• Preprost, hiter nanos brez izpiranja
• Razvaja lase z bogatim in sadnim vonjem 

za prijetno izkušnjo.

Aktivne sestavine

• Pšenični mikroproteini
• Izvleček črnega ovsa
• Sojin lecitin
• Rastlinske aktivne sestavine 

puščavske rože

Vzrok

• Odsotnost lipidnega sloja na laseh
• Zelo gosti, neukrotljivi lasje
• Pomanjkanje nege ali nepravilna nega
• Zunanji povzročitelji stresa zaradi kemičnih 

tretmajev (pogosto neustreznih ali 
prepogostih)

• Zunanji povzročitelji stresa, ki lase izsušijo: 
sonce, suh zrak, nepravilna ali prepogosta 
uporaba električnih aparatov za oblikovanje 
las

Diagnoza

• Pomanjkanje prožnosti in 
svilnatosti

• Krhki lasje brez leska
• Težko oblikovanje las
• Rahle strukturne poškodbe

Uporaba

• Pred uporabo pretresite!
• Po umivanju enakomerno nanesite na 

lase, osušene z brisačo.
• Ne izpirajte.
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CONDITIONER

Negovalni balzam za svilnate 
lase

Balzam za suhe, krhke lase, ki lase intenzivno 
mehča. Lasje postanejo veliko mehkejši, lažje jih je 
oblikovati ter dobijo živahen sijaj in prijeten vonj.
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CONDITIONER DRY HAIR

 

 



 



Delovanje

• Dragoceno olje mangovih koščic je združeno s
sojinim lecitinom, da oskrbi lase z mehčalnimi
snovmi, ki učinkovito nadomestijo primanjkljaje
suhih las.

• Aktivne sestavine črnega ovsa – aminokisline,
minerali in elementi v sledovih – se čvrsto
prilepijo na poškodovane dele povrhnjice in
zgladijo razcepljene lamele. Na površini las
ustvarijo zaščiten sloj, ki veže vlago.
Posledica je globinsko nalaganje vlage v laseh.
Krhki lasje brez leska dobijo nov sijaj in prožnost
las se opazno izboljša.

• Aktivne sestavine iz puščavske rože, pa tudi
provitamin B5, stabilizirajo občutljivo ravnotežje
vlage v laseh. Lasje ponovno postanejo prožni in
mehki.

Svetovanje

• Ponovno vzpostavlja mehkobo in gladkost
celo zelo suhih las, ne da bi jih obtežil.

• V nekaj minutah popravi poškodbe lasne
strukture, posledici pa sta večja stabilnost in
intenzivnejši sijaj las.

• Navlaži in zaščiti lase pred obremenitvenimi
dejavniki, ki jih izsušujejo.

• Obnavlja prožnost las.
• Lase je mogoče zlahka razčesati.
• Razvaja lase z bogatim in sadnim vonjem.
• V žametasto mehkih, negovanih laseh lahko

uživate z vsemi čuti.

Aktivne sestavine

• Olje mangovih koščic
• Sojin lecitin
• Izvleček črnega ovsa
• Provitamin B5
• Rastlinske aktivne sestavine

puščavske rože

Vzrok

• Odsotnost lipidnega sloja na laseh
• Zelo gosti, neukrotljivi lasje
• Pomanjkanje nege ali nepravilna nega
• Zunanji povzročitelji stresa zaradi kemičnih

tretmajev (pogosto neustreznih ali
prepogostih)

• Zunanji povzročitelji stresa, ki lase izsušijo:
sonce, suh zrak, nepravilna ali prepogosta
uporaba električnih aparatov za oblikovanje
las

Diagnoza

• Pomanjkanje prožnosti in svilnatosti
• Krhki lasje brez leska
• Težko oblikovanje las
• Opazne strukturne poškodbe

Uporaba

Po umivanju enakomerno nanesite na lase, 
osušene z brisačo, pustite delovati 2–3 
minute in izperite.
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