راه حل فیتو

فیتوکراتین

برای ترمیم موهای آسیب دیده ،دانشمندان کمپانی فیتو،

PHYTOKERATINE

تکنولوژی ابتکاری و بی سابقه ای به نام کراتوفیلر را ابداع
نموده اند که با تامین رطوبت و دیگر مواد از دست رفته  ،ترمیم
سطح پولک های آسیب دیده مو و محافظت از مو در برابر عوامل
آسیب رسان محیط (مانند رادیکالهای آزاد) ،موهای خشک و
آسیب دیده را ترمیم می نماید .فیتو از تکنولوژی کراتوفیلر در

تکنولوژی کراتوفیلر :

اگر هر روز موی خود را به مدت طوالنی با سشوار حرارت دهید،
در استفاده از رنگ مو ،دکلره ،فرکننده و صاف کننده های
شیمیایی زیاده روی و یا بی احتیاطی کنید و موی خود را بیش از
حد در معرض آفتاب قرار دهید ،پولک های موی شما که سپر
محافظ بخش های داخی موی شما هستند به تدریج آسیب دیده،
الیه به الیه از روی مو برداشته می شوند .به این ترتیب ،بخشهای
درونی موهایتان بی دفاع و ضعیف شده ،رطوبت و دیگر مواد
تشکیل دهنده اش را از دست می دهد.

راه حل ابتکاری و بی سابقه فیتو ،برای ترمیم موهای
خیلی خشک ،آسیب دیده ،شکننده ،کدر ،خشن و

خلق سری جدید محصوالت خود به نام فیتوکراتین استفاده
کرده است.
کراتوفیلر :ترمیم از درون با پروتئینهای گیاهی
هسته مرکزی تکنولوژی کراتوفیلر ،استفاده از پروتئینهایی
مشابه با کراتین مو ،اما با اندازه ای به مراتب کوچکتر و با قدرت
نفوذ به مراتب باالتر از آن می باشد .این پروتئینها که از گندم،
ذرت و سویا گرفته شده اند ،حاوی توالی هوشمندانه ای از حدود
 81اسید آمینه می باشد که با نفوذ به داخل مو و پرکردن جای
خالی اسیدهای آمینه از دست رفته کراتین مو ،رشته های کراتین
مو را ترمیم می نماید.

دوشاخه شده (موخوره)
در نتیجه ،موها زبر و خشن شده ،قابلیت انعطاف خود را از
دست داده ،سریع گره می خورند ،دیر خشک می شوند و به
سختی شانه می شوند .با تشدید آسیب ها ،نوک موها دوشاخه
شده و به اصطالح دچار «موخوره» می شود.
ترجمه و تدوین :احسان حُسنانی
www.hosnani.com

استخراج پروتئینهای مورد نیاز مو از گیاهانی مثل گندم ،ذرت و
سویا و تزریق آنها به داخل تارهای مو

کراتوفیلر :تامین رطوبت از درون با هیالورونیک اسید

شامپوی فیتوکراتین

سرم موی فیتو کراتین

در تکنولوژی کراتوفیلر برای حفظ رطوبت موی خیلی خشک و

PHYTO KERATINE
Reparative shampoo

PHYTO KERATINE
Reparative serum for damaged
ends
مخصوص موهای مبتال به موخوره
تغذیه کننده و ترمیم کننده انتهای مو
حاوی:
عصاره بنفشه سه رنگ وحشی (18درصد)
پروتئینهای گیاهی هیدرولیزشده ذرت ،سویا و
گندم (جمعا  0/4درصد)
هیالورونیک اسید هیدرولیز شده
( 0/8درصد)
عصاره دانه انار ( 0/5درصد)
سرامیدهای گیاهی

آسیب دیده از هیالورونیک اسید هیدرولیز شده استفاده
شده است .هیالورونیک اسید ماده ای است بسیار جاذب الرطوبه
که قادر است به میزان  8000برابر وزن خود آب جذب نماید!
هیالورونیک اسید هیدرولیز شده به علت کوچک بودن اندازه ،در
کنار پروتئینهای گیاهی یاد شده ،به درون کورتکس مو نفوذ
کرده و مو را از درون رطوبت رسانی می نمایند.
کراتوفیلر :ترمیم سطح خارجی مو با سرامیدهای گیاهی
در تکنولوژی کراتوفیلر عالوه بر ترمیم تارهای مو از درون ،پولک
های کوتیکول مو با استفاده از سرامیدهای کپسوله شده
برگرفته از گیاهان که شباهت زیادی با سیمان لیپیدی
نگهدارنده سلولها دارد ترمیم می شوند.
کراتوفیلر :محافظت از مو در برابر رادیکالهای آزاد با
استفاده از عصاره انار
برای پیشگیری از تخریب پولک های کوتیکول مو در اثر عوامل
آسیب رسان محیط مانند پرتوهای فرابنفش و دیگر مواد ایجاد
کننده رادیکالهای آزاد ،از عصاره انار در فرموالسیون محصوالت
فیتوکراتین استفاده شده که خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و
رادیکالهای آزاد را خنثی می نماید.

مخصوص موهای آسیب دیده
تغذیه کننده و ترمیم کننده مو
حاوی:
عصاره بنفشه سه رنگ وحشی
(44درصد)
پروتئینهای گیاهی هیدرولیزشده ذرت،
سویا و گندم (جمعا  0/2درصد)
هیالورونیک اسید هیدرولیز شده
( 0/05درصد)
عصاره دانه انار ( 0/25درصد)
سرامیدهای گیاهی

روش مصرف 2 :تا  4بار درهفته موی خود را با این شامپو
بشوئید.

ماسک فیتوکراتین
PHYTO KERATINE
Reparative Mask
مخصوص موهای آسیب دیده
تغذیه کننده و ترمیم کننده مو
حاوی:
عصاره بنفشه سه رنگ وحشی
(10درصد)
پروتئینهای گیاهی هیدرولیزشده ذرت،
سویا و گندم (جمعا  0/4درصد)

روش مصرف :سرم را فقط به انتهای موها
بزنید .آبکشی نکنید.
کلیه محصوالت فیتوکراتین فاقد سیلیکون ،پارابن ،رنگ و سولفات
هستند

تامین رطوبت از درون
هیالورونیک اسید
جاذب الرطوبه بسیار قوی

محافظت از
بیرون
عصاره انار
(آنتی
اکسیدان)

هیالورونیک اسید هیدرولیز شده
( 0/8درصد)
عصاره دانه انار ( 0/5درصد)
سرامیدهای گیاهی
روش مصرف :بعد از شامپو ،به ساقه مو
مالیده ،پس از چند دقیقه آبکشی نمائید.

ترمیم از بیرون

ترمیم از درون

سرامیدهای کپسولی

پروتئینهای گیاهی

(برای ترمیم پولکهای

(جبران اسیدهای

مو)

آمینه از دست رفته
کراتین مو)

