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1) LR ALOE VIA ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ З
ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям - це цілісна система
догляду, яка ідеально підходить для потреб сухого і виснаженого волосся.
Є багато причин пошкодження волосся: сушіння феном, фарбування або
випрямлення - майже все, що жінки роблять, щоб чудово виглядати,
наносить величезну шкоду волоссю та призводить до сухості, тьмяності та
ламкості волосся.
Ці проблеми стосуються величезної цільової аудиторії. Саме для неї
новий LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям пропонує ідеальне
рішення: унікальне поєднання зволожуючого гелю Алое Вера та комплексу
Nutri-Oil з цінних олій, що живить, зміцнює, відновлює і захищає волосся
від ламкості. Науково підтверджений результат:


ШОВКОВИСТА М’ЯКІСТЬ: до 3-х разів легше розчісування*



ЗДОРОВИЙ БЛИСК: до 90% менше пошкоджень*



АРОМАТ, ЩО БАДЬОРИТЬ: 95% людей, які спробували, у захваті**

Таким чином, жінки можуть почуватись комфортно зі своїм
волоссям і випромінювати впевненість у собі!
* З комбінованим використанням шампуню, кондиціонера та маски. Підтверджено
біофізичними випробуваннями ефекту вологого розчісування та пошкодження
волосся у порівнянні з нейтральним шампунем, проведеними proDERM у січні 2018
року.
** У дослідженні, проведеному НДІ Dermatest, взяло участь 40 осіб у грудні 2017 року.

Які зміни відбулись в асортименті? Що залишається
незмінним?

1.1

Існуючий асортимент (Шампунь для волосся та Кондиціонерспрей для волосся) доповнився двома новими продуктами
(Кондиціонер для волосся та Маска для волосся), щоб створити
цілісну систему догляду, що включає правильні продукти для
поетапного догляду за волоссям. Усі 4 продукти мають
фруктовий та свіжий аромат, що бадьорить:
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НОВИЙ
АРОМАТ
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1.2

НОВИНКА

НОВИНКА

ТРИВАЛИЙ
ЗАХИСТ

ПРУЖНІСТЬ

НОВИЙ
АРОМАТ

ТЕРМОЗАХИСТ

Що таке відновлюючий комплекс Nutri-Oil?

NUTRI = nutritious (поживний)
OIL (олія)
ВІДНОВЛЮЮЧИЙ
КОМПЛЕКС = The term complex usually refers to a compound of
various active ingredients, in this case the natural oils contained in
LR ALOE VIA Nutri-Repair, which together nourish and repair the
hair. Термін "комплекс", як правило, стосується різних активних
інгредієнтів у складі, в даному випадку натуральні олії, що
містяться в LR ALOE VIA Відновлюючому догляді, які у
поєднанні живлять і відновлюють волосся.

Відновлюючий комплекс Nutri-Oil в продуктах LR ALOE VIA
складається з 7-ми цінних, натуральних олій, які живлять та
відновлюють волосся зсередини, не обтяжуючи його:
 арганова олія
 олія авокадо
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 кокосова олія
 олія макадамії
 оливкова олія
 соняшникова олія
 лляна олія
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1.3
Що робить LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за
волоссям настільки особливим у порівнянні з продуктамиконкурентами?
LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям поєднує в собі
природну силу Алое Вера та комплекс з 7-ми цінних олій. Ця
комбінація з особливо високим вмістом гелю Алое Вера (до
60%) та 7-ми натуральних олій, які живлять, відновлюють та
зміцнюють волосся, є унікальною на ринку.
1.4
Чи
доведена
ефективність
Відновлюючого догляду за волоссям?

LR

ALOE

VIA

Ефективність LR ALOE VIA Відновлюючого догляду за волоссям
підтверджена біофізичними тестами та дослідженнями з
допомогою тестувальників:
Біофізичні тести proDERM*
Щоб перевірити ефективність розчісування волосся, зв’язані
пасма волосся оброблялись Шампунем і Кондиціонером, потім
мокре волосся розчісувалось. Було встановлено, що для
розчісування необхідно було докласти втричі менше сил, ніж з
нейтральним шампунем. У результаті, волосся стало більш
гладким.
Ефект проти ламкості волосся було доведено застосуванням
Шампуні для волосся та Маски для волосся, після чого волосся
розчісувалось механічним шляхом 4500 рази. Порівняно з
нейтральним шампунем, ламкість волосся може бути зменшена
більш ніж на 90%.
Тестування НДІ Dermatest**
У тестуванні, проведеному НДІ Дерматест, користувальники
підтвердили, що LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за
волоссям значно підвищує еластичність, додає блиску та
полегшує розчісування. Додатковою перевагою, яку відзначили
користувачі, є аромат: 95% з них у захваті.
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* З комбінованим використанням шампуню, кондиціонера та маски. Підтверджено
біофізичними випробуваннями ефекту вологого розчісування та пошкодження
волосся у порівнянні з нейтральним шампунем, проведеними proDERM у січні 2018
року.
** У дослідженні, проведеному НДІ Dermatest, взяло участь 40 осіб у грудні 2017 року.
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2) ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

2.1
Кому потрібен LR ALOE Відновлюючий догляд за
волоссям?
LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям спеціально
пристосований до потреб сухого, виснаженого волосся, а також
підходить для нормального волосся.
LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям підходить для
людей з сухою шкірою голови та для шкіри з лущенням, оскільки
високий вміст гелю Алое Вера інтенсивно зволожує. Однак це
не шампунь проти лупи.
LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям також може
використовуватися для пофарбованого волосся. Олії, що
містяться в продуктах з догляду, огортають волосся невидимою
плівкою, яка захищає кольорові пігменти і, таким чином,
зберігає блиск і колір.
Проте, дані засоби не рекомендується використовувати для
жирного волосся, оскільки олії у складі можуть посилювати цю
проблему.
2.2

Які ознаки сухого та виснаженого волосся?*

Поперечний переріз волосся показує, що кутикула розташована на
зовнішній стороні. Він складається з кількох шарів клітин, які перекривають
одна одну, візуально схожі на соснову шишку. Кутикула захищає м'яку,
внутрішню структуру волосся.
Кутикула дозволяє легко з'ясувати, чи здорове волосся. Якщо волосся
здорове, вона рівна і має гладку поверхню. Таким чином, волосся не
заплутується, легко розчісується і рівномірно віддзеркалює світло, в
результаті має ефект сяяння.
*Джерело: Umbach, W. (2004) Косметика та гігієна: з голови до ніг

8

3) ВПЛИВ І ЗАСТОСУВАННЯ
Продукція LR ALOE VIA Відновлюючий догляд за волоссям дає
найкращий ефект при застосуванні в комплексі у відповідній
послідовності згідно з інструкцією щодо застосування:
Шампунь для волосся (щоденний)
Шампунь відкриває шар кутикули волосся і м'яко
очищає його, видаляючи частинки бруду, як магніт. Він
також зміцнює волосся зовні за допомогою провітаміну
B5 і зволожує волосся та шкіру голови завдяки 45%
гелю Алое Вера.
3.1

Нанесіть необхідну кількість шампуню
волосся, спіньте і ретельно промийте.

на

вологе

3.2
Кондиціонер для волосся (щоденний)
Кондиціонер, як і шампунь, має бути невід'ємною
частиною кожного миття волосся. Відновлюючий
комплекс Nutri-Oil живить та відновлює волосся
зсередини. Активні речовини згладжують поверхню
волосся, закриваючи шаром кутикули, який відкрив
шампунь. Це означає, що волосся не втрачає вологу, а
гладка поверхня робить волосся сяючим і приємним на
дотик.
Нанесіть на вологе волосся необхідну кількість вздовж волосся
та на кінчики. Лишіть на 2-3 хвилини та змийте.
3.3
Маска для волосся (1 або 2 рази на тиждень замість
Кондиціонера)
Щоб запобігти пошкодженню волосся, маску слід
використовувати регулярно замість кондиціонера.
Кондиціонер не потрібно використовувати разом із
маскою.
Маска живить і відновлює волосся зсередини за допомогою
комплексу Nutri-Oil з 7-ми натуральних олій. Глибоко зсередини
9

вона відновлює пошкоджений природний ліпід 18-MEA і
заповнюює пористі області. Таким чином, маска захищає
волосся від руйнування в довгостроковій перспективі. Поверхня
волосся «закриваеється» і розгладжується.
Нанесіть на вологе волосся необхідну кількість вздовж волосся
та на кінчики. Лишіть не довше, ніж на 3 хвилини та змийте.
Через олії, що містяться в масці, більш тривале застосування
може призвести до негативних побічних ефектів - зробити
волосся жирним або тяжким.

3.4 Відновлюючий кондиціонер-спрей для волосся
(до та під час укладки)
Висока температура при використанні фену чи
вирівнювача пошкоджує кутикулу волосся. Без
належного захисту волосся стає сухим, тьмяним та
ламким. Засіб огортає волосся, немов щит, і захищає
його. Живить волосся та зволожує за допомогою гелю
Алое Вера.
Нанесіть на чисте волосся перед термо-укладкою (феном чи
вирівнювачем). Не змивайте. Укладайте волосся як зазвичай.
Також ідеально підходить, аби взяти з собою: якщо протягом
дня волосся на дотик сухе та ламке, спрей відразу зволожить і
волосся буде знову еластичним. Якщо необхідно, просто
розпиліть на сухе волосся. Не змивайте.

4) ІНГРЕДІЄНТИ

4.1
Олії
The oils contained in LR ALOE VIA Nutri-Repair are part of the
Nutri-Oil-Repair Complex and all contribute to strengthen, nourish
and repair dry and damaged hair. Олії, що містяться в LR ALOE
VIA Відновлюючому догляді за волоссям, є частиною
відновлюючого комплексу Nutri-Oil, і всі вони сприяють
зміцненню та живленню сухого та пошкодженого волосся.
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ОЛІЯ

ВЛАСТИВОСТІ

Арганова олія - одна з найцінніших
і найдорожчих олій у світі.
Вона постачає волосся важливими
поживними речовинами
(наприклад, вітамін Е та важливими
жирними кислотами, такими як
лінолева та ліноленова). Арганова
олія інтенсивно зволожує волосся і,
таким чином, допомагає зменшити
сухість та ламкість волосся.1

Арганова олія

Джерело: Arganöl: Informationen, Anwendung,
Empfehlungen (2016)
1

Олія авокадо

Завдяки високому вмісту жирів,
олія авокадо робить виснажене і
сухе волосся сяючим і еластичним.
Вона також корисна для сухої шкіри
голови, що лущиться.2
Джерело: Avocadoöl - Gesund, pflegend und
lecker (2018)
2
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Кокосова олія має турботливий і
регулюючий вплив на волосся,
коріння та шкіру голови. Чиста
кокосова олія містить цілий ряд
різних вітамінів і мінералів, які
зміцнюють сухе волосся зсередини
та
допомагають
відновити
пошкодження структури волосся.3

Кокосова олія

3

Джерело: Kokosoel-Info (2017)

Олія макадамії - це справжня
вітамінна знахідка. Вона містить
багато вітаміну А, дуже корисного
для шкіри, волосся та нігтів.
Вітаміни B1, B2, B3 та вітамін Е
мають
потужні
антиоксидантні
властивості.
Олія
захищає
волосся
від
шкідливих
сонячних
променів,
відновлює пошкодження структури
волосся та захищає його від втрати
вологи. Олія макадамії забезпечує
еластичність волосся, що полегшує
розчісування та укладку.4

Олія макадамії

4

Джерело: Nano oil (year not stated)

Миття та укладка можуть призвести
до пошкодження природної
захисної жирової плівки волосся та
зробити його тьмяним та ламким.
Оливкова олія відбудовує цей
захист, огортаючи кожну волосинку,
немов плівка. Це відновлює
гладкість і блиск волосся. Оливкова
олія також захищає від впливу
високих температур. 5

Оливкова олія

5

Джерело: Vitalife: Olivenöl (2018)

Завдяки високому вмісту лінолевої
кислоти та відносно низькому
вмісту насичених жирних кислот,
соняшникова олія - легка, м'яка
олія, яка інтенсивно живить
волосся, не обтяжуючи його. Вона
особливо швидко вбирається і має
позитивний вплив на суху шкіру,

Соняшникова олія
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через високий вміст вітаміну Е.6
6

Джерело: Olionatura (year not stated)

Лляна олія забезпечує волосся
необхідними поживними
речовинами, такими як Омега-3
жирні кислоти, вітаміни і мінерали.
Омега-3 жирні кислоти, зміцнюють
слабке волосся і покращують його
еластичність, щоб уникнути появи
посічених кінчиків та ламкості.
Ріст волосся також відбувається
завдяки лляній олії, оскільки вміст
вітаміну Е позитивно впливає на
ріст капілярів.

Лляна олія
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4.2

Джерело: LeinsamenWiki (2018)

Провітамін B5 (Пантенол)

Провитамін В5, також відомий як пантенол, є водорозчинним.
Він є в більшості продуктів харчування і бере участь у багатьох
метаболічних процесах в організмі. Пантенол, що міститься в
Шампуні для волосся, утримує вологу всередині волосся та
підтримує його регенерацію.
4.3

Екстракт бамбуку

Екстракт бамбуку (міститься у Шампуні для волосся та Спреїкондиціонері для волосся) містить особливо високу частку
силікону (75%). Силікон запобігає сухості та ламкості волосся та
забезпечує йому пружність та еластичність.
4.4

Інші відновлюючі інгредієнти

Волосся містить приблизно 2% ліпідів (жирів). Ліпіди захищають
волосся і роблять його еластичним. Природний ліпід 18-MEA є
основним ліпідним компонентом на поверхні волосся. Негативні
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зовнішні фактори, такі як фарба для волосся, можуть знищити
цей ліпідний шар, а отже, і 18-МЕА. В результаті волосся стає
пористим і ламким, виглядає тьмяно. Маска для волосся LR
ALOE VIA відновлює 18-MEA і наповнює пористі ділянки,
захищаючи волосся від подальшого пошкодження.
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