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Activator pentru creșterea părului



Părul des și sănătos, în zilele noastre este un lux. Și dacă înainte, cel mai adesea de 
pierderea părului sufereau bărbații în vârstă, astăzi potențiale și reale «victime» 
ale cheliei sunt deopotrivă bărbați și femei, persoane în vârstă dar și foarte 
tinere. În primul rând, sunt  vizați de această problemă locuitorii marilor orașe. 
Nu este surprinzător faptul că: pe capul locuitorilor din orașe sunt „aruncate” cele 
mai multe dar nu și cele mai utile, elemente chimice din  tabelul periodic al lui 
Mendeleev. În plus, părul orășenilor, ca al nimănui altora, este expus la diferite 
surse de stres (atât interne precum stres, tensiune, nervozitate, etc. cât și externe–
folosirea uscătorului, a fixativelor, vopselelor, gelurilor etc.).Persoanele cu părul 
des, într-o astfel de atmosferă, sunt mai degrabă o excepție decât o regulă.  
În același timp, multe instrumente de ultimă generație rămân deseori inutile ... 
Sau poate că a venit timpul să ne întoarcem la experiența și înțelepciunea care 
au fost testate de a lungul secolelor ?

Activează potențialul nedescoperit al părului tău
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În China, pentru femeia modernă în vârstă, 
în ordinea lucrurilor firești este să aibă părul 
strălucitor și bogat. Foarte rar un bărbat vârstnic 
chinez are chelie. Care este secretul? Desigur, 
acest fenomen poate fi explicat pe de o parte 
prin predispoziția genetică, dar pe de altă parte 
printr-un stil de viață sănătos, pe care majoritatea 
chinezilor încearcă să îl respecte. Cu toate 
acestea, un mare impact asupra sănătății părului 
locuitorilor din Regatul Mijlociu îl are modul 
atent de îngrijire al acestuia. Spre deosebire 
de europenii care acordă prioritate promovării 
brandului, ambalajului, aromei, chinezii atunci 
când aleg produsele cosmetice pentru păr, se 
bazează în primul rând pe cunoștințele vechi de 
secole ale naturii umane și pe interacțiunea ei 
cu mediul, fiind preferate ca mijloace de îngrijire 
plantele, sursele naturale, mineralele ...

Poziția de lider, în China, după eficiența soluțiilor 
de tratament, o ocupă medicina tibetană.

În decursul a mai mult de două milenii, medicii 
tibetani și-au format propriul set de mijloace și 
metode de vindecare, preluând  multe dintre 
realizările produselor farmaceutice și procedurile 
medicale din China, India și Arabia. În ciuda 
acestor împrumuturi, medicina tibetană a 
dobândit un caracter unic, în primul rând datorită 
utilizării materiilor prime vegetale locale, care 
sunt disponibile numai în zonele ecologice de 
altitudine.

Adevărul este că, plantele tibetane cresc în 
condiții de climat sever, cu oxigen puțin, cu 
oscilații zilnice bruște ale temperaturii și cu 
activitate solară puternică. Acești factori dau 

plantelor tibetane proprietăți medicinale 
speciale, nemaintâlnite la o floră de câmpie. O 
altă trăsătură distinctivă a rețetelor preparatelor 
medicinale ale vindecătorilor tibetani este multi-
componența lor. Potrivit canoanelor medicinii 
tibetane este prețuit leacul ca un întreg complex, 
astfel ajută vindecarea, iar absența uneia dintre 
componente reduce eficacitatea acestuia.

Este curios faptul că preparatele medicinii 
tibetane vizează, în primul rând, să ajute corpul 
să corecteze singur problemele pe care le are și 
nu să ucidă microbii dăunători care le-au cauzat. 
Produsele, leacurile propuse de rețetele tibetane 
practic nu provoacă alergii, acționează delicat și 
sunt firesc absorbite de organism.

Secretul antic tibetan  
al tinereții părului

Din păcate, cu toate avantajele evidente ale 
medicinii tradiționale tibetane, este destul de 
dificil pentru un locuitor din zona urbană să 
profite de rețetele sale. Deci, ce este de făcut? 
Refuzați o astfel de idee minunată și continuați 
să utilizați mijloacele convenționale, pierzând 
iremediabil părul?

Dar ... Există o cale salvatoare!

Medicina tibetană este unică 
datorită utilizării materiei 
vegetale locale. Aceasta este 
disponibila doar în zonele 
muntoase curate.
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Oamenii de știință din cadrul Centrului de 
cercetare a medicinei chineze au reușit să 
facă aproape imposibilul: să recreeze cele mai 
bune și sacre rețete ale medicinii tradiționale 
tibetane împotriva căderii părului și să le 
încorporeze în cele mai avansate biotehnologii 
internaționale. Punctul culminant al creației 
lor este reprezentat de produsele împotriva 
căderii părului BioRehab. Compania TianDe 
reprezintă exclusiv această linie în afara Chinei. 

Bio Rehab: armonia înțelepciunii antice 
orientale și comorile civilizației

Metoda de aplicare
Se ia cantitatea necesară de șampon, se aplică 
pe părul umed și se masează. Apoi clătiți 
șamponul cu multă apă caldă (rezultatul aplicării 
șamponului se va îmbunătăți  dacă procedura va 
fi combinată cu masajul scalpului și cu aplicarea 
ulterioară a măștii activatoare Bio Rehab și a 
tonicului activator Bio Rehab).

Șamponul activator pentru
creșterea părului Bio Rehab

Pentru un efect maxim, se recomandă utilizarea 
sistematică și consecventă  a produselor Bio 
Rehab: șampon + balsam + tonic *.!
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Șamponul-activator cu o formulă unică tibetană 
curăță și hrănește scalpul și părul. Un complex 
de substanțe biologic active, care conțin 
fitoestrogeni, activează foliculii, asigură o creștere 
rapidă a părului. Nu conține sulfați!

Extrasul de ghimbir de munte, complexul de 
plante tibetane și componentele  inovatoare care 
intră în compoziția șamponului îmbunătățesc 
alimentarea cu sânge a foliculilor de păr, elimină 
mătreața, fără a modifica nivelul pH-ului natural. 
Uleiul de cocos reduce pierderea de proteine. 
Proteinele reprezintă principala bază a firului de 
păr, „cărămizile” din care este acesta construit. 
Șamponul este un mod excelent de a menține și 
restabili sănătatea părului.

• Reface foliculii slăbiți și deteriorați
• Stimulează creșterea firelor noi de păr, 

viguroase
• Previne căderea lor
• Elimină mătreațaAtenție! Produsele conțin extract de ghimbir, care are un efect stimulator pronunțat asupra scalpului.  

În acest sens, sunt posibile senzații de căldură și furnicături.
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Masca activatoare combină cea mai bună 
experiență a medicinii tibetane tradiționale 
cu cea mai modernă biotehnologie. Are o 
compoziție exclusivă, bazată pe proteine 
vegetale cu proprietăți cationice, extracte de 
ghimbir de munte, ginseng și angelică. Datorită 
acestora, masca are o puternică influență asupra 
structurii și rădăcinilor părului (aproape de trei ori 
mai eficientă decât mijloacele convenționale). 
Penetrând rapid foliculul de păr, ingredientele 
active ale măștii restaurează structura proteică, 
contribuind la creșterea activității foliculilor 
de păr. Ca urmare, rădăcinile sunt întărite 
activ, creșterea părului este accelerată și 
este îmbunătățită structura firului de păr 
pe întreaga lungime. Masca oferă o nutriție 
bogată, hidratarea părului și scalpului, oferă 
părului sănătate și strălucire naturală vizibilă. 

Mască activatoare pentru  
creșterea părului Bio Rehab

Metoda de aplicare
Aplicați cantitatea necesară de mască pe 
părul  curat și umed și împrăștiați uniform pe 
toată lungimea. Lăsați timp de 5-10 minute. 
Pentru o eficiență sporită, masați scalpul și/sau 
împachetați capul cu un prosop fierbinte timp de 
10-20 de minute. Clătiți masca de pe păr cu apă. 
Se recomandă utilizarea măștii în combinație cu 
șamponul Bio Rehab (după) și tonicul Bio Rehab 
(înainte).

La baza tonicului activator stă un complex de 
extracte de ierburi tibetane, esențe obținute prin 
tehnologiile inovatoare de extracție. Din acest 
motiv, produsul a concentrat proprietăți benefice 
și asigură economie sporită în utilizare. 

Ingredientele active acționează direct asupra 
foliculilor de păr, asigurând un efect complex: 
opresc căderea părului, stimulează creșterea 
părului, normalizează activitatea glandelor 
sebacee, oferă o nutriție bogată foliculului, 
restabilind vitalitatea și frumusețea părului. Ajută 
părul să reziste la influențele negative externe. 
Rezultatul utilizării activatorului tonic persistă 
pentru o lungă perioadă de timp.

Tonic-activator de creștere  
a părului Bio Rehab

Metoda de aplicare
Cu ajutorul unei dischete de bumbac se aplică 
tonicul pe zona cu probleme, se masează 
rădăcina părului câteva minute. Realizați această 
procedură în fiecare dimineață și seara. Perioada 
recomandată de tratament este de 30 de zile. 
Rezultatul maxim  îl veți obține prin utilizarea 
simultană a tonic-activatorului Bio Rehab cu 
șamponul și masca (aplicată înainte de tonic) din 
aceeași serie.
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• Hrănește și întărește părul
• Previne căderea părului
• Redă părului vitalitatea și frumusețea
• Normalizează activitatea glandelor sebacee

• Oprește căderea părului
• Stimulează creșterea noilor fire de păr
• Face părul mai des și mai puternic
• Oferă nutriție bogată și hidratare
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Ginsengul  este o plantă comoară, 
cunoscută de medicina orientală de cel puțin 
4000 de ani. Rădăcina ginsengului are forma 
unui corp uman şi este cunoscută drept 
«rădăcina vieţii» sau „elixir de viaţă lungă”. Cel 
mai puternic adaptogen are o capacitate rară 
de a restabili echilibrul biologic al scalpului și 
părului, stimulând sau, dimpotrivă, dezactivând 
anumite procese biochimice, acțiune concertată 
ce distruge o varietate largă de factori de stres.

Accelerând circulația sanguină, 
ginsengul stimulează creșterea 
părului.
Prin activarea schimbului de proteine, grăsimi 
și carbohidrați, îmbunătățește starea de 
sănătate a scalpului, însănătoșește foliculii de 
păr. În plus, având în componență pectine și 
taninuri, vitaminele C, E, B1, fosfor, sulf, macro- 
și microelemente, aminoacizi, rădăcina de 
ginseng oferă nutriție pileii capului și părului, 
reglează echilibrul de umiditate al scalpului.

Ingrediente din plante
din componența produsului Bio Rehab

Ghimbirul de munte  din vremurile 
străvechi (secolul al II-lea î.Hr.) este renumit 
pentru proprietățile sale vindecătoare. 
Compoziția chimică a ghimbirului este foarte 
complexă - are mai mult de 400 de compuși, 
motiv pentru care proprietățile sale utile sunt 
pur și simplu inestimabile. Când se utilizează 
ghimbir în produsele de îngrijire a părului, 
acesta are un efect de încălzire și stimulare 
asupra scalpului. Datorită acestui fapt, 

Ciuperca Lingzhi în est este numită  
«ciuperca  nemuririi». În medicina tradițională 
tibetană, face parte din cea mai apreciată 
categorie de ciuperci, și aceasta datorită 
acțiunii sale largi și lipsei de efecte secundare. 
Compoziția chimică a ciupercii este foarte 
intensă: aminoacizi, amide, acizi grași nesaturați, 
vitamine (beta-caroten, B, D, E, C), minerale 
(inclusiv calciu, fosfor și fier), cele mai active 
polizaharide identificate în plantele medicinale, 
mai mult de 80 tipuri de enzime, și proteine. 
Numai acest tip de ciuperci este o sursă de 
molecule care au o structură similară cu 
hormonii steroizi. Ciuperca, stabilește la nivelul 
metabolismul celular, o barieră împotriva 
efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi, 
stimulează diviziunea celulară și respirația, 
activează puternic procesele de regenerare, 
reduce procesele oxidative, încetinește procesul 
de îmbătrânire a pielii capului, foliculilor și 
părului. 

metabolismul se activează în țesuturi, circulația 
sângelui se îmbunătățește, foliculii piloși 
deteriorați sunt literalmente reînviați, începe 
creșterea părului. Normalizează echilibrul de 
grăsime și umiditate a pielii și al părului. În 
plus, compușii conținuți în ghimbir au efecte 
antivirale, antiinflamatorii, antibacteriene, 
care ajută la eliminarea mătreții și seboreei și 
îmbunătățirea stării generale a părului.
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Gastrodia elata  — planta relicvă, 
care a supraviețuit din perioada terțiară, 
este menționată în Cartea Roșie din Rusia. În 
Est, pentru  proprietățile sale vindecătoare 
este evaluată ca fiind la fel de valoroasă ca 
ginsengul. Redă sensibilitatea foliculilor 
părului, ajută la protejarea împotriva efectelor 
dăunătoare ale mediului, tonifică scalpul. Este 
un adaptogen.

Angelica chinezească are o 
calitate unică- protejează părul de razele 
UV, prelungind astfel ciclul de viată. Este un 
excelent agent tonic și antibacterian pentru 
păr și scalp. Elimină mătreața, oferă splendoare 
părului

Fructele de dud — bogate într-un 
întreg complex de flavonoide, acizi organici, 
tanini, vitamine, minerale, caroten, stopează 
căderea parului, înlesnesc creșterea lor, elimină 
mătreața.

Gleditsia — normalizează secreția 
glandelor sebacee, hrănește bine părul. 
Ajută la întărirea rădăcinii părului, îi conferă 
un aspect îngrijit și strălucire naturală. Este 
bogată în flavonoide și tanini.

Uleiul de cocos — protejează foliculii de 
păr și întreaga podoabă capilară de influențele 
mecanice și chimice din timpul spălării, 
uscării, coafării. Restaurează părul deteriorat și 
subțire. Are acțiune antimicrobiană. Împiedică 
pierderea de proteine, care reprezintă 
principala bază a firului de păr, „cărămizile” din 
care acesta este construit. Ca rezultat, părul 
devine mai strălucitor, mai sănătos, mai puțin 
despicat. Uleiul de cocos este bogat într-un 
întreg complex de acizi utili, inclusiv oleic și 
linoleic.
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