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1. LR ALOE VIA NUTRI-REPAIR – ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД
LR ALOE VIA Nutri-Repair Hair Care е цялостна система за грижа за косата,
която е перфектно съобразена с потребностите на сухата и изтощена
коса.
Има много причини за изтощената коса. Изсушаване със сешоар,
боядисване или изправяне – почти всичко, което жените правят, за да
изглеждат добре, уврежда силно косата и води до изсушаване, накъсване
и липса на блясък.
Тези проблеми засягат огромна целева група, за която новата серия за
грижа за косата LR ALOE VIA Nutri-Repair предлага перфектното решение:
уникална комбинация от хидратиращо Алое Вера и Nutri-Oil-Repair
комплекс, съдържащ ценни масла, който подхранва, укрепва,
възстановява и предпазва косата от накъсване. Резултатите са научно
потвърдени:
КОПРИНЕНА МЕКОТА: до 3 пъти по-лесно разресване*
ЗДРАВИНА И БЛЯСЪК: над 90% по-малко накъсване*
ВИТАЛИЗИРАЩ АРОМАТ: 95% от участниците в проучването
харесват аромата**
По този начин жените могат отново да се почувстват доволни от косата си
и да излъчват увереност!
* При комбинирано приложение на шампоана, балсама и маската. Потвърдено чрез
биофизични тествания на разресването на мокра коса и действието срещу накъсване в
сравнение с неутрален шампоан, проведени от proDERM през януари 2018г.
** Потребителско проучване с 40 участници, проведено от Dermatest през декември
2017г.

1.1 Какви промени бяха направени в серията? Какво остава същото?
Съществуващата серия (шампоан и маска без отмиване) беше допълнена
с 2 нови продукта (балсам и маска за коса), за да се създаде цялостна
система за грижа, която предлага правилния продукт за всяка стъпка от
грижата за косата. И четирите продукта имат същия витализиращ, свеж
плодов аромат:
една стъпка от грижата за косата. Всичките 4 продукта имат същия
витализиращ, плодов и свеж аромат:
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Какво точно представлява Nutri-Oil Repair Комплекс?

Наименованието Nutri-Oil Repair Комплекс се състои от понятията:
NUTRI = подхранване
OIL = масло
REPAIR = възстановяване
COMPLEX = Понятието „комплекс“ обикновено означава съвкупност от
различни активни съставки, в случая натуралните масла, съдържащи се в
LR ALOE VIA Nutri-Repair, които заедно подхранват и възстановяват
косата.
Nutri-Oil Repair Комплекс в продуктите LR ALOE VIA се състои от 7 ценни
натурални масла, които подхранват и възстановяват косата отвътре, без
да я утежняват:
арганово масло
масло от авокадо
кокосово масло
масло от макадамия
маслиново масло
слънчогледово масло
ленено масло
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1.3
Кое прави LR ALOE VIA Nutri-Repair толкова специална в
сравнение с конкурентни продукти?
Систематата за грижа за косата LR ALOE VIA Nutri-Repair съчетава
натуралната сила на Алое Вера с комплекс от 7 ценни масла. Тази
комбинация с особено високо съдържание на Алое Вера (до 60%) и 7
натурални масла, които подхранват, възстановяват и укрепват косата, е
уникална на пазара.
1.4

Доказана ли е ефективността на LR ALOE VIA Nutri-Repair?

Действието на систематата за грижа за косата LR ALOE VIA Nutri-Repair е
потвърдено чрез биофизични тестове, както и в потребителско проучване:
Биофизични тестове от proDERM*
За да се определи възможността за лесно разресване, снопове коса бяха
третирани с шампоана и балсама Aloe Vera Nutri-Repair и докато бяха още
мокри, бяха машинно разресани. Беше установено, че необходимото
усилие за разресване е до 3 пъти по-малко, отколкото при неутрален
шампоан. Това означава, че косата е по-гладка и мека.
Действието срещу накъсване е доказано чрез нанасяне на шампоана и
маската за коса Aloe Vera Nutri-Repair върху снопове коса, които след това
бяха машинно разресани до 4500 пъти. В сравнение с неутрален шампоан
накъсването на косата бе намалено с над 90%.
Потребителско проучване от Dermatest**
В потребителско проучване, проведено от Dermatest, участниците
потвърждават, че системата за грижа за косата LR ALOE VIA Nutri-Repair
значително подобрява еластичността, блясъка и разресването. Ароматът
също е основен акцент: 95% от участниците в проучването го харесват **
* При комбинирано приложение на шампоана, балсама и маската. Потвърдено чрез
биофизични тествания на разресването на мокра коса и действието срещу накъсване в
сравнение с неутрален шампоан, проведени от proDERM през януари 2018г.
** Потребителско проучване с 40 участници, проведено от Dermatest през декември
2017г.
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2. ЦЕЛЕВА ГРУПА

2.1

За кого е подходяща LR ALOE Nutri-Repair?

Систематата за грижа за косата LR ALOE VIA Nutri-Repair е специално
разработена за потребностите на сухата и изтощена коса, но може да се
използва и за нормална коса.
Заради съдържанието на Алое Вера, което има интензивно хидратиращо
действие, LR ALOE VIA Nutri-Repair е подходяща и за хора със сух и
лющещ се скалп. Това обаче не е шампоан против пърхот.
LR ALOE VIA Nutri-Repair може да се използва и за боядисана коса.
Маслата, съдържащи се в системата за грижа за косата, покриват косъма
с филм, който защитава цветните пигменти и по този начин запазва
блясъка на цвета.
Продуктите обаче не се препоръчват за мазна коса,
съдържащите се масла могат да обострят този проблем.

2.2

тъй

като

Какви са признаците на сухата и изтощена коса?*

При напречно сечение на косъма може да се наблюдава най-външният
слой – кутикулата. Тя се състои от няколко слоя клетки, които се
застъпват, наподобявайки повърхността на шишарка. Кутикулата
защитава по-меката вътрешна структура на косъма.
По състоянието на кутикулата може лесно да се определи дали косъмът е
здрав, или не. Ако косъмът е здрав, той има гладка повърхност. Тогава
косата не се заплита, разресва се лесно, отразява равномерно
светлината и затова има блясък.
Идеалната грижа за косата съдържа активни съставки, които подхранват,
укрепват и възстановяват сухата и изтощена коса. Освен това
повърхността на косъма трябва да бъде „запечатвана“ след всяко миене,
за да може да се защити вътрешността на косъма и да се осигури повече
блясък и по-лесно разресване благодарение на гладката повърхност на
косъма.
* Източник: Umbach, W. (2004) Козметика и хигиена: от глава до пети
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3. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ И УПОТРЕБА
Продуктите LR ALOE VIA Nutri-Repair постигат оптимален ефект, когато се
използват в комбинация, в посочената последователност и в съответствие
с указанията за употреба:

3.1
Шампоан (за ежедневна употреба)
Шампоанът отваря кутикулата на косъма и нежно го почиства,
като привлича и премахва замърсяванията като магнит. Също
така укрепва косъма отвън с провитамин В5 и хидратира косата и
скалпа благодарение на съдържанието на 45% гел от Алое Вера.
Нанесете количество от шампоана с размера на орех върху
мокра коса, разтъркайте внимателно и изплакнете обилно.
3.2
Балсам за коса (за ежедневна употреба)
Балсамът, подобно на шампоана, трябва да бъде неразделна
част от всяко миене на косата. Nutri-Oil Repair Комплексът
подхранва и възстановява косъма отвътре. Подхранващите
активни съставки изглаждат и запечатват повърхността на
косъма, като отново затварят кутикулата, която шампоанът
отваря. Така косата не се дехидратира, а гладката повърхност я
прави да изглежда мека и блестяща.
Нанесете количество от балсама с размера на орех върху мокра
коса, като разнасете внимателно по дължината и връхчетата.
Оставете да действа 2-3 минути и изплакнете.
3.3
Маска за коса (1-2 пъти седмично вместо балсам)
За предотвратяване на увреждането на косата, маската трябва
да се използва на през определени редовни интервали вместо
балсам. Балсамът не трябва да се използва едновременно с
маската.
Маската подхранва и възстановява косъма отвътре с помощта на Nutri-Oil
Repair Комплекс, състоящ се от 7 натурални масла. Тя регенерира косата
в дълбочина, като възстановява увредената 18-MEA и запълва порестите
участъци. По този начин маската възвръща устойчивостта на косъма и го
предпазва трайно от накъсване. Повърхността на косъма е „запечатана“ и
заздравена.
Масажирайте количество с размера на орех по дължината и връхчетата.
Оставете да действа за 3 минути и изплакнете. Маската не е продукт без
отмиване – задължително трябва да се изплакне добре.
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За постигане на оптимален резултат не се препоръчва маската да действа
повече от 3 минути. Поради съдържанието на масла, по-дългото време на
приложение може да доведе до негативни ефекти – например да омазни
или утежни косата.
3.4
Маска без отмиване (преди топлинно третиране на
косата и при нужда)
Силното нагряване, например при сушене със сешоар или
изправяне, уврежда куликулата на косъма. Без подходяща
защита косата се изсушава, изглежда изтощена и може дори да
започне да се накъсва. Маската създава защитно покритие около
косъма и осигурява термозащита. Подхранва косата и я
хидратира с гела от Алое Вера.
Напръскайте върху измита коса преди топлинно третиране (например
сушете със сешоар или изправяне). Не изплаквайте. Оформете косата си
както обикновено.
Маската без отмиване е идеално решение за грижа за косата в движение:
Ако усещате косата си суха и изтощена през деня, маската ще осигури
незабавна хидратация и ще съживи косата. При необходимост просто
напръскайте върху суха коса. Не изплаквайте.
Маската без отмиване преди всичко осигурява термозащита на косата –
защита при сушене със сешоар или изправяне с преса, но също и от
нагряването на слънчевите лъчи. Тя обаче няма доказана UV защита.
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4. СЪСТАВКИ
4.1
Масла
Маслата, съдържащи се в LR ALOE VIA Nutri-Repair, са част от Nutri-OilRepair Комплекса и допринасят за укрепване, подхранване и
възстановяване на сухата и изтощена коса:

МАСЛО
Арганово масло

СВОЙСТВА
Аргановото масло е едно от найвисококачествените и скъпи масла в
света. То снабдява косата с важни
хранителни
вещества
(например
витамин Е и есенциални мастни
киселини като линолова и линоленова
киселина). Аргановото масло интензивно
хидратира косата и по този начин помага
за намаляване на изсушаването и
накъсването на косата.1
1

Източник: Арганово масло: информация,
приложение, препоръки (2016)

Масло от авокадо

Благодарение на високото съдържание
на мазнини маслото от авокадо прави
сухата и изтощена коса отново мека и
блестяща. Също така е полезно за сух,
лющещ се скалп.2
2

Източник: Масло от авокадо – здравословно,
подхранващо и вкусно (2018)

Кокосово масло

Кокосовото масло има подхранващо и
регулиращо действие върху косата,
корените и скалпа. Чистото кокосово
масло е богато на най-различни
витамини и минерали, които укрепват
сухата коса отвътре навън и помагат за
възстановяването
на
увредената
3
структура на косъма.
3
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Източник: Кокосово масло - Информация (2017)

Масло от макадамия

Маслото от макадамия е истинска
витаминозна бомба. То съдържа голямо
количество витамин А, който е много
полезен за кожата, косата и ноктите.
Витамините В1, В2, В3 и витамин Е имат
мощни антиоксидантни свойства.
Маслото предпазва косата от вредното
действие
на
слънчевите
лъчи,
регенерира увредената структура на
косъма и го предпазва от загуба на
влага. Маслото от макадамия придава
еластичност и мекота на косата, което я
прави особено лесна за разресване и
оформяне.4
4

Маслиново масло

5

Слънчогледово масло

Източник: Наномасло (не е посочена година)

Измиването и стилизирането на косата
могат да повредят естествения й
защитен филм и да я направят да
изглежда
слаба
и
изтощена.
Маслиновото масло възстановява този
защитен слой, като обгръща всеки косъм
с филм. Това възвръща гладкостта и
блясъка на косата. Маслиновото масло
може също да осигури и термозащита.5
Източник: Виталайф: Маслиново масло (2018)

Поради
високото
съдържание
на
линолова киселина и сравнително
ниското съдържание на наситени мастни
киселини слънчогледовото масло е леко,
нежно
масло,
което
интензивно
подхранва косата, без да я утежнява.
Абсорбира се много бързо и поради
високото съдържание на витамин Е има
положително действие върху сухия и
сърбящ скалп.6
6
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Източник: Olionatura (не е посочена година)

Ленено масло

Лененото масло осигурява на косата
важни хранителни вещества като Омега3 мастни киселини, витамини и
минерали. Омега-3 мастните киселини
например укрепват слабата коса и
подобряват еластичността й, а така
предотвратяват цъфтящите краища и
накъсването на косата.
Растежът на косата също се засилва при
използване на ленено масло, тъй като
съдържащият се в него витамин Е има
положителен ефект върху капилярния
растеж.7
7

4.2

Източник: Ленено масло - Уикипедия (2018)

Провитамин B5 (Пантенол)

Провитамин В5, също известен като пантенол, е водоразтворим витамин.
Той се среща в повечето храни и участва в много метаболитни процеси в
организма. Пантенолът, съдържащ се в шампоана Nutri-Repair, хидратира
косата и подпомага възстановяването й.
4.3

Биоекстракт от бамбук

Екстрактът от бамбук (съдържащ се в шампоана и маската без отмиване)
има особено високо съдържание на силиций (75%). Силицият помага за
предотвратяване на загубата на влага и изтощаването на косата и й
придава жизненост и еластичност.

4.4

Други възстановяващи съставки

Косъмът се състои от близо 2% липиди (мазнини). Липидите защитават
косата и я правят мека и еластична. 18-MEA (метил ейкозанова киселина)
е основният компонент на липидите на повърхността на косъма.
Негативните външни влияния като боядисване на косата могат да
унищожат този мастен слой и по този начин и 18-MEA. В резултат на това
косата става пореста и слаба и губи блясъка си. Маската за коса от
серията LR ALOE VIA Nutri-Repair възстановява увредената 18-MEA и
запълва порестите участъци, като същевременно предпазва косата от понататъшно увреждане.

11

