
HAIRbiotic



 Sampoanele din aceasta gama sunt special concepute pentru parul cu probleme, precum 
si pentru scalpul sensibil

 Ingredientele naturale, atent selectionate, calmeaza iritatia scalpului, previne ruperea si 
caderea parului, regleaza secretia de sebum, face parul mai puternic si contribuie la 

aparitia firelor noi de par

 Produsele sunt testate dermatologic si nu contin parabeni sau SLS

HAIRbiotic



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon regenerant cu extract de Ginseng pentru părul lipsit de 
strălucire, 250ml

 Spală delicat și curăță părul. 

 A fost creat special pentru părul lipsit de strălucire. 

 Conține extract de ginseng, care face părul mai rezistent la 
deteriorări, oferă strălucire și un aspect sănătos. 

 Ingredientele atent alese fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de Ginseng face parul mai puternic, il hraneste si ofera un 
plus de elasticitate. Ginsengul este un antioxidant perfect si previne 
efectul advers al radicalilor liberi. Ajuta parul sa fie mai rezistent la 
deteriorari, ii ofera un luciu si un aspect sanatos.

• Extractul de Aloe conține vitamine din grupa B, proteine și 
polizaharide. Are proprietăți puternice de hidratare și calmare a 
scalpului.

• Provitamina B5 (Pantenol)CS048010131

EAN 5902399125515



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon cu efect de calmare a scalpului cu extract de mesteacăn, 
250ml

 Spală delicat și curăță părul. 

 În special destinat părului predispus la mătreaţă. Acesta conține 
extract de arbore de mesteacăn, care întărește structura părului, 
stimulează creșterea rădăcinii. 

 Are proprietăți antiseptice, recomandat în cazul mătreții 
seboreice. Ingredientele selectate fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de mesteacăn este o sursă bogată de betulină, 
flavonoide și uleiuri eterice. Întărește structura părului și 
stimulează creșterea rădăcinilor părului. Are proprietăți 
antiseptice, recomandat în cazul mătreții seboreice.

• Extractul de Aloe conține vitamine din grupa B, proteine, 
polizaharide. Are proprietăți puternice de calmare și hidratare.

• Provitamina B5 (Pantenol)
CS048010132

EAN 5902399125522



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon de normalizare a sebumului cu obligeană și extract de hamei 
pentru păr gras, 250ml

 Special pentru părul gras. Extractul de hamei are puternice 
proprietăți anti-seboreice, impiedica reproducerea si cresterea 
bacteriilor, în timp ce extractul de obligeană acționează întăritor și 
are proprietăți astringente (opreste secretiile si coaguleaza 
albuminoidele). 

 Protejează scalpul și părul împotriva dezvoltării microorganismelor. 
Ingredientele selectate fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de hamei - combinarea uleiului eteric, a flavonoizilor și a 
hameiului amar provoaca puternice proprietati  anti-seboreice, 
împiedică reproducerea și creșterea bacteriilor. În plus, este puternic 
antioxidant, întărește structura părului de la rădăcina până la vârf.

• Extrasul de calamus (obligeană) are proprietăți de întărire a părului 
și de a opri secrețiile, coagulând albuminoidele. Protejează scalpul și 
părul împotriva dezvoltării microorganismelor. Oferă hidratare și 
regenerează părul.

• Provitamina B5 (Pantenol)

CS048010133

EAN 5902399125553



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon întăritor cu extract de ridiche neagră pentru părul subțire și 
lipsit de rezistență, 250ml

 Șamponul întăritor Vital Pharma HAIRbiotic spală și curăță delicat 
părul și a fost special creat pentru părul subțire și lipsit de 
rezistență.

 Conține extract de ridiche neagră care întărește rădăcinile părului, 
făcând părul mai puternic și mai sănătos. Datorită ingredientelor 
atent alese, părul va fi mai neted și mai strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul din Ridiche Neagră întărește rădăcinile părului, previne 
seboreea și mătreața.

• Extractul din Aloe conține vitamine din grupa B, proteine, 
polizaharide și are proprietăți puternice de calmare și hidratare.

• Pantenolul este o substanță hidrofilă si hidratantă. Are rolul de a 
calma iritarea pielii cauzată de uscarea pielii și expunerea la radiații 
UV. Accelerează procesele de regenerare a epidermei și stimulează 
diviziunea celulară. Penetrează cu ușurință pielea, părul și unghiile.

CS048010134

EAN 5902399125539



VITAL PHARMA HAIRbiotic

Șampon Nutritiv cu extract de brusture pentru păr slăbit, 250ml

 Șamponul Nutritiv Vital Pharma HAIRbiotic spală delicat și curăță 
părul. 

 Acesta a fost creat special pentru părul slăbit. Acesta conține 
extract de brusture, care hrănește și întărește rădăcinile părului, 
împiedicând căderea părului.

 Ingredientele special selectate fac părul neted și strălucitor.

Ingrediente active:

• Extractul de brusture (Arctium Majus) este o sursă bogată de 
polizaharide, acizi fenolici și compuși cu conținut de sulf. Reglează 
secreția de sebum prin glandele cutanate. Hrănește și întărește 
rădăcina părului.

• Extractul de Aloe contine vitamine din grupa B, proteine și 
polizaharide. Are proprietati puternice de hidratare si calmare a 
scalpuluiCS048010135

EAN 5902399125546
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