
Naj okrona tudi vaše lase

NAJBOLJE PRODAJAN IZDELEK V EVROPI* 

ZDAJ TUDI V SLOVENIJI! 

WATERMANS
Šampon in balzam



WATERMANS ŠAMPON 
za hitrejšo rast las 

Tehnologija Grow More®

• Za bolj gosto lasišče
• Proti izpadanju las
• Krepi lasne mešičke in izboljšuje prekrvavitev 

lasišča
• Stimulira ponovno rast las
• Odpravlja težave s lasiščem
• Uravnava hormonska neravnovesja (ob izgubi 

las v času nosečnosti ali v menopavzi)
• Vsebuje naravne zaviralce dihidrotestosterona 

(DHT), glavnega povzročitelja plešavosti pri 
moških in ženskah

Z WATERMANS 
nič več težav 
z lasmi



NAJBOLJŠI ŠAMPON ZA RAST LAS – IZDELAN V VELIKI BRITANIJI

EDINSTVENA FORMULA GROW MORE® – UČINKOVITI IN VIDNI REZULTATI

Formula je zasnovana na podlagi dvoletnih raziskav s področja zdravljenja izgube las. 
Je mešanica najboljših sodobnih in starodavnih sestavin.

Sestavine v formuli Grow More® :
• BIOTIN preprečuje izpadanje las, poveča elastičnost in spodbuja zdravo rast las.
• KOFEIN - spodbuja prekrvavljenost lasnih mešičkov za novo in hitrejšo rast las. 

Kofein začne delovati na lasišču po 2 minutah.
• ARGANOVO OLJE - odpravi težave z lasiščem kot so srbečica, prhljaj, ekcem... 

Pomaga pri obnovi dolgočasnih las, jih nahrani in jim povrne sijaj.
• ROŽMARIN (izvleček) - spodbuja rast las, deluje proti-bakterijsko, lasišče očisti 

strupov, izboljša prekrvavitev lasišča, preprečuje plešavost in blagodejno vpliva na 
razdraženo, luskasto ter suho lasišče s prhljajem.

• ALANTOIN – blagodejno vpliva na celjenje ran na lasišču, pospešuje obnovo celic in 
pomaga pri odstranjevanju odmrlih kožnih celic in s tem vpliva na hitrejšo obnovo lasišča.

• PROTEINI VOLČJEGA BOBA (hidrolizirani) – istočasno delujejo na 3 glavne dejavnike, ki 
vplivajo na rast las: hormonsko ravnovesje, ožilje in celični metabolizem lasnih mešičkov 
(omogoča dobavo kisika in hranilnih snovi, potrebnih za razvoj las).

• Vitamini in antioksidanti, kot so H, B7, B3, B6, C in E, krepijo lase in imajo dobro 
prepoznan pozitiven učinek na zaščito lasišča. 

Šampon ne vsebuje sulfatov in parabenov, zato vašim lasem 
zagotavlja nego, ki si jo zaslužijo. 

Poljub 
življenja 
vašim lasem 



EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA WATERMANS® V SLOVENIJI 

Nourabela d.o.o.
Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.nourabela.com
info@nourabela.com

najbolje prodajan šampon v Veliki Britaniji, Italiji in Španiji*

ZA BOLJŠI UČINEK NANESTITE ŠE 
BALZAM WATERMANS 

ZA SPODBUJANJE RASTI LAS 
- s holesterolom, kofeinom in rožmarinom 

– za vse vrste las

Holesterol v balzamu WATERMANS Condition Me 
ima proti-glivične in proti-bakterijske lastnosti, ki 
ščitijo lasišče pred okužbami. Edinstvena formula 

lase dodatno nahrani in zmehča.

Balzam se lahko uporablja 
na dva načina:

1. Kot dnevni balzam za lase
2. Za globinsko nego las 

in lasišča

Poljub 
življenja 

vašim 
lasem 


