System 4 Therapeutic Hair Spa är en bred parfymfri
serie av effektiva terapeutiska produkter för olika hårbottenbesvär.
Noggrant utvalda aktiva ingredienser hjälper till att eliminera mjäll,
minska klåda och rodnad, aktivera mikrocirkulation och bibehålla
en hälsosam hårbotten.
Alla System 4 produkter är tillverkade i Finland och är dermatologiskt testade och lämpliga för känslig hud. Produkterna innehåller
inte parfym och är lämpade för dagligt bruk för hela familjen.
Aktiva ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•

Climbazole
Piroctone olamine
Skifferolja
Salicylsyra
Hydrocolor komplex
Rosmarin
Kitosan

Kliniskt bevisad effektivitet

Att investera i din hårvård är avgörande för sund, stark hårväxt och
allmänt välbefinnande för hårbotten. System 4 produkterna är dermatologiskt testade och kliniskt bevisade för att behandla de vanligaste hårbottenproblemen som mjäll, klåda och allmän obalans.
Studier har visat signifikant förbättring för att minska mjäll när du
använder System 4 Climbazole Shampoo redan efter den 3:e dagen
av användning. 95% av studiegruppen skulle rekommendera det
till sin familj och vänner.

96% av studiegruppen rekommenderar System 4
produkterna till deras familj och vänner

• Synliga resultat i minskande av mjäll redan 3:e dagen av
System 4 Climbazole Shampoo efter 1 användning
• Mer än 70 % mindre mjäll och fjällning efter System 4
Climbazole Shampoo efter 1 användning
• Bekräftat synlig förbättring av att bekämpa mjäll efter 6
dagars användning av System 4 Oil Cure Hair Mask
• Mer än 79% mindre mjäll och fjällning efter
System 4 Oil Cure Hair Mask användning
• Mer än 64% mindre mjäll och fjällning efter
System 4 Mild Schampo användning
• Mer än 77% mindre mjäll och fjällning efter
System 4 Scalp Tonic användning
• Bekräftat synlig förbättring för att minska mjäll efter 3 dagar
efter användning av System 4 Climbazole Scalp Tonic

Baserat på 85 frivilliga konsumenttestresultat efter 28 dagars
daglig användning av produkten. (IDEA CLINIC Tests Group)
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Climbazole Shampoo

2

Climbazole Shampoo
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Mild Shampoo

·
·
·

Anti mjäll
Normal till fett hår och hårbotten
Dermatologiskt testad

·
·
·

Anti mjäll
Färgat, torrt hår och hårbotten
Dermatologiskt testad

·
·
·

Anti mjäll
Alla hårtyper
Dermatologiskt testad

Effektivt men ändå milt schampo för att rensa mjäll och
lindra kliande hårbotten. Perfekt daglig lösning för att
hjälpa till att balansera överskottsaktivitet av talgkörtlar och förbättra den allmänna konditionen på håret
och hårbotten. Lämnar håret rent och blankt. pH 4,7

Hjälper till att avlägsna mjäll, lugnar klåda och irritation. Speciellt utvecklat behandlingsschampo för att
erbjuda färgskydd och bidra till att upprätthålla sund
fuktbalans i hår och hårbotten. Lämnar håret rent och
blankt. pH 4,7

Milt schampo för daglig användning, rensar hårbotten
och förhindrar mjäll. Lindrar klåda samt upprätthåller
god kondition av hår och hårbotten. Lämnar håret rent
och blankt. Kan användas som en efterbehandling för
att stödja andra System 4 produkters effekt. pH 4,7

4

Shale Oil Shampoo

·
·

Fet och känslig kliande hårbotten
Dermatologiskt testad

Särskilt effektivt schampo för att hjälpa balansen i hårbotten och seborré. Skifferolja förbättrar rengöringen
av talgkörtlar och att balansera sin överskottsaktivitet.
Lugnar irriterad hårbotten och upprätthåller en sund
fuktbalans. Lämnar håret rent och blankt. pH 5,7

H Hydro Care Conditioner

O Oil Cure Hair Mask

T

Climbazole Scalp Tonic

·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

Anti mjäll
Leave-in behandling
Rekommenderas för normal till fet hårbotten
Dermatologiskt testad

Färgbehandlat och torrt hår
Färgskydd och hårhanterbarhet
Dermatologiskt testad

Fuktgivande och utredande balsam som mjukgör håret,
innehåller lugnande ingredienser för att hjälpa att lugna
mjäll, klåda och rodnad. Skyddar hårfärg från att blekas.
Ger glans och hanterbarhet till håret. pH 3,0

Antimjäll
Mild, peelande hårbottensmask
Alla hårtyper
Dermatologiskt testad

Vattenlöslig behandlingsmask som milt peelar döda
hudceller i hårbotten, rensar mjäll och förbättrar hårbottens allmänna skick. Återfuktar hår och hårbotten,
hjälper till att lindra klåda och irritation. Reparerar skadat hår och hjälper till att återställa elasticitet. Ger ett
glansigt och hanterbart hår. pH 3,0

Effektiv leave-in vätskebehandling för dagligt bruk. Tar
bort mjäll, balsamerar hårbotten, bidrar till att bekämpa
fet uppbyggnad och klåda och skapar förutsättningar
för ny frisk hårväxt. Förbättrar mikrocirkulationen i hårbotten. pH 3,5

R

Kitosan Hair Repair

·
·
·

Torrt och skadat hår
Innehåller Chitosan
Dermatologiskt testad

En lättvikts leave-in spray. Kitosan och keratin hjälper
effektivt att återuppbygga och reparera hårskador och
kluvna hårtoppar. Reder ut, ger glans och hanterbarhet. Skyddar mot värmeskador och UV-strålar. pH 3,5

M Moisture Scalp Lotion
·
·

Torr och irriterad hårbotten
Dermatologiskt testad

Mild krämig lotion för att återfukta
och ge långvarigt skydd för hårbotten:
·
·
·

Fuktgivande leave-in behandling för hårbotten för att lugna
känslig eller irriterad hårbotten. Reglerar fuktbalansen och främjar hårbottens välbefinnande. Kan användas dagligen. pH 5,5

·

Lugnande och fuktgivande
Lämplig för hårbotten och
ansiktsapplicering
Kan användas som aftershave för att
lugna irriterad hud
Kan appliceras på hårbotten före
hårfärgning för extra skydd

Håravfallsstöd

Håravfall kan vara ett resultat av olika problem som inte bara är
genetiska, det kan också orsakas av tilltäppta hårsäckar eller infektioner. Stress, hormonella förändringar, dålig näring, svag mikrocirkulation eller medicinska behandlingar kan också orsaka håravfall. Att upprätthålla en balanserad hårbotten kan bidra till att
skapa förutsättningar för en sund hårväxt och förhindra håravfall.
Bio Botanicals effektivitet är baserad på synergiskt arbete av aktiva
ingredienser och örtextrakt, som riktar in sig på balansering av hårbotten och underhåll av allmänt välbefinnande.
Aktiva ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panthenol
Veteprotein
Mentol
Piroctone Olamine
Salicylsyra
Björk
Bur
Nasturtium
Hästsvans (åkerfräken extrakt)
Nässla (brännässle extrakt)
Rosmarin
Aloe
Vattenkrasse
Hästkastanj

Therapeutic
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hårbotten

Climbazole
Shampoo

Bio Botanical Serum

·
·

·
·

·
·

Alla hårtyper
Dermatologiskt testad

Ett schampo för att upprätthålla hårbottens naturliga balans och trivsel.
Innehåller lugnande och exfolierande
aktiva ingredienser, stimulerande
växtextrakt för hårbottens blodcirkulation och uppfriskande mentol. Regelbunden användning skapar förutsättningar för en sund hårväxt. pH 4,8

Alla hårtyper
Dermatologiskt testad

Ett balsam för att upprätthålla hårbottens
naturliga balans och trivsel. Innehåller
lugnande, exfolierande aktiva ingredienser och stimulerande växtextrakt för
hårbottens blodcirkulation. Mjukgör och
reder ut. Regelbunden användning skapar förutsättningar för en sund hårväxt.
Kan också användas som en exfolierande inpackning för hårbotten. pH 3,5

Alla hårtyper
Dermatologiskt testad

Blodcirkulerande och stimulerande
serum för hårbotten. Antiseptiska
växtextrakt, salicylsyra och mentol
desinficerar och lugnar hårbotten samt
friskar upp och reglerar hårbottens
talgsekretion. Regelbunden användning skapar förutsättningar för en sund
hårväxt. pH 4,2
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