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Mūsų misija

Antiseborėjiniai produktai

Visi šios grupės produktai priklauso funk-
cinės kosmetikos produktų kategorijai, 
kadangi jie pasižymi vaistinių preparatų 
savybėmis, tuo pačiu suteikia malonius 
pojūčius ir pasižymi aukštos kokybės 
kosmetikai būdingu patiriamu komfortu.
„Divination Simone DeLuxe“ produktams 
būdingas terapinis poveikis, intensyvus 
plaukų augimo skatinimas, uždegimo po-
žymių, sergant seborėja ar esant galvos 
odos pleiskanojimui, mažinimas bei to-
bulas pažeistos plaukų struktūros atstatymas.
Šių produktų saugumas yra ne tik kliniškai patvirtintas, bet ir per kelis dešimtmečius 
daugybėje šalių išmėgintas, ir pripažintas gydytojų ir produktų vartotojų.
Sunku būtų surasti kitą trichologinių produktų grupę, kurie pasižymėtų tokiu suba-
lansuotu aktyviųjų sudėtinių medžiagų kompleksu.

„DSD de Luxe“ antiseborėjiniai produktai pagaminti aktyviųjų augalinių ekstraktų 
(Arnika gėlelių, dirvinių asiūklių, šalavijų, medetkų, kadagių, rozmarinų ir granatų) pa-
grindu, reguliuojančių riebalinių liaukų veiklą. Šie ekstraktai sustabdo perteklinį riebalų 
išskyrimą, reguliuoja riebalinių liaukų veiklą ir veikia kaip prevencinė priemonė. Vaisių 
rūgščių kompleksas ir salicilo rūgštis pasižymi švelniu šveičiamuoju poveikiu. 
Produktai pasižymi priešuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu. Suteikia gaivos 
pojūtį, pašalina pleiskanas, neleisdami joms vėl atsirasti. Vitaminų ir mineralų kom-
pleksai, pirimidino ir purino bazių, inozitolio, čili pipirų ekstraktas ir kraujagysles ple-
čiantys komponentai padeda sustabdyti plaukų slinkimą ir stimuliuoja plaukų augimą.
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Antiseborėjinis  
šampūnas
Padeda pašalinti ir apsaugoti 
galvos odą nuo per gausaus 
riebalų išsiskyrimo, plaukų 
slinkimo ir pleiskanojimo. 

Galvos odos šveitiklis
Valo odą, pasižymi riebalų 
išsiskyrimą reguliuojančiu 
poveikiu, padeda pašalinti 
parakeratozės (odos ragėjimo) 
darinius, sustabdyti plaukų 
slinkimą ir neleisti odai pleiska-
noti. Puikiai tinka esant odos 
uždegimui, pleiskanoms.

Antiseborėjinis  
losjonas
Padeda sustabdyti plaukų 
slinkimą ir apsaugo nuo jo, taip 
pat ilgam sureguliuoja riebalinių 
liaukų veiklą, kad nebūtų išski-
riama per daug riebalų. Saugo 
galvos odą nuo pleiskanojimo.

Antiseborėjiniai produktai nuo pleiskanų
Šių produktų poveikis paremtas aktyvių priešuždegiminių, priešgrybelinių ir valančių 
sudėtinių medžiagų kompleksu, kurį sudaro piroktono olaminas, klimbazolis, salicilo 
rūgštis, siera. Sudėtyje taip pat yra didelė vitaminų ir riebalinių liaukų veiklą reguliuo-
jančių medžiagų koncentracija. DSD antiseborėjiniai produktai nuo pleiskanų suteikia 
su niekuo kitu nesulyginamą gaivumo pojūtį, pašalina niežėjimą ir odos uždegimą bei 
visiškai sunaikina pleiskanas. Šios produktų linijos preparatai taip pat padeda suma-
žinti plaukų slinkimą. 

Šampūnas nuo pleiskanų
Padeda pašalinti riebalų perteklių ir neleidžia 
jam atsirasti bei užkerta kelią plaukų slinkimui. 
Šampūnas taip pat pasižymi raminančiu 
poveikiu. 

Losjonas nuo pleiskanų
Padeda sustabdyti ir apsaugoti galvos odą nuo 
per gausaus riebalų išskyrimo. Produktas taip 
pat pasižymi raminančiomis savybėmis. Puikiai 
tinka esant odos uždegimui, pleiskanoms.
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Produktai nuo plaukų slinkimo, skatinantys 
plaukų augimą

Visų šios produktų linijos preparatų sudėtyje yra didelė koncentracija plaukų augimą 
skatinančių sudėtinių medžiagų: placentos ekstrakto, adenozino, kofeino, fitoestro-
genų, vitaminų, inozitolio, čili pipirų (Capsicum frutescens) ekstrakto, cinko, geležies, 
magnio, silicio, inozitolio ir sieros, kurios sudėtyje yra amino rūgščių.

Intensyvus šampūnas
stabdo plaukų slinkimą. Pa-
grindinė veiklioji medžiaga yra 
placenta. Universalus šampū-
nas, puikiai tinka vyrams.

Klasikinis losjonas
stimuliuoja plaukų augimą, stab-
do plaukų slinkimą ir retėjimą. 
Losjonas tinka esant ankstyvai 
genetinei alopecijai. Pagrindinė 
veiklioji medžiaga yra Cegaba 
(hidroksibutiro rūgštis), kurios 
poveikis panašus, kaip minok-
sidilo, tačiau teigiami rezultatai 
buvo pasiekti greičiau ir be 
pašalinio poveikio.

Intensyvus losjonas 
Stabdo plaukų slinkimą ir 
stimuliuoja galvos odos mikro-
cirkuliaciją. 
Pagrindinės veikliosios medžia-
gos yra purinas ir pirimidinas. 
Skatina plaukų augimą. Reko-
menduojame naudoti kasdien, 
3 mėnesius.

Wondercell losjonas 
nuo plaukų slinkimo. Pagrin-
dinė veiklioji medžiaga yra 
Cegaba. Veikia intensyviau, nei 
losjonai 3.4 ar 3.4.1. Tikslinga 
naudoti pavasario, rudens se-
zonais. Galima naudoti vietoje 
minoksidilo ir kartu su juo. 
Naudoti kasdien. Nuskalauti 
nereikia, pakanka plauti galvą 3 
kartus per savaitę. 

Intensyvus losjonas
Padeda sustabdyti intensyvų 
plaukų slinkimą ir stimuliuoja 
galvos odos mikrocirkuliaciją. 
Pagrindinės veikliosios medžia-
gos yra purinas ir pirimidinas. 
Skatina plaukų augimą. Reko-
menduojame naudoti kasdien, 
3 mėnesius.

Wondercell  
koncentratas
nuo plaukų slinkimo. Pagrindinė 
veiklioji medžiaga yra Cegaba. 
Veikia intensyviau, nei losjonas 
3.4.3A. Esant intensyviam 
plaukų slinkimui, naudojamas 
kartu su losjonu 3.4.3A. Naudoti 
kasdien. Nuskalauti nereikia, 
pakanka plauti galvą 3 kartus 
per savaitę. 
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Dvigubo poveikio produktai: skatina plaukų 
augimą ir atstato pažeistų plaukų struktūrą

Produktų sudėtyje yra dideliu aktyvumu pasižyminčių medžiagų komplekso, sudary-
to iš placentos ekstrakto, bičių pienelio, vazodilatorių, inozitolio, adenozino, kofeino, 
juodųjų pipirų ekstrakto, fitoestrogenų ir vitaminų, stimuliuojančių plaukų augimą ir 
atstatančių pažeistą plaukų struktūrą. 
Produktai skatina plaukų augimą, tobulai atstato pažeistą plaukų struktūrą, nes jų 
sudėtyje yra keratino, kolageno ir pantenolio. Naudojant šiuos produktus, plaukai pra-
deda natūraliai žvilgėti, tampa akivaizdžiai stipresni ir storesni. 

Shock de Luxe losjonas
Pagrindinės veikliosios me-
džiagos yra Capixyl ir placen-
ta. Capixil - tai patentuotas 
kompleksas, sudarytas iš 
tetrapeptido (4 amino rūgščių, 
skatinančių plaukų augimą per 
tiesioginę įtaką plaukų foliku-
lams, komplekso) ir raudonojo 
dobilo ekstrakto su aukštos 
koncentracijos biochaninu A.

Šampūnas su keratinu 
Stimuliuoja galvos odos 
mikrocirkuliaciją ir pagerina 
plaukų struktūros būklę

Science-7 de Luxe 
losjonas 
Pagrindinės veikliosios medžia-
gos yra sabapalmių ekstrak-
tas ir Cegaba. Preparatai su 
sabalpalmių ekstraktu slopina 
testosterono virtimą dihidro-
testosteronu, kuris dažniausiai 
sukelia vyrų ir moterų plaukų 
slinkimą. 

Trigubo poveikio los-
jonas  
Stimuliuoja galvos odos 
mikrocirkuliaciją ir pagerina 
plaukų struktūros būklę

Science-7 de Luxe 
eteriniai aliejai
Tinka esant moterų alopecija. 
Puikiai tinka, kai yra ne tik odos, 
bet ir viso organizmo uždegimas. 
Galima naudoti esant dermati-
tui, vaikams ir besilaukiančioms 
moterims. Į sudėtį įeina eteriniai 
aliejai, neturintys šalutinio 
poveikio. Atstato beriamą odą, 
kai yra uždegimai. 

Kaukė su keratinu
Stimuliuoja galvos odos mikro-
cirkuliaciją ir pagerina plaukų 
struktūros būklę. Galima nau-
doti kaip švelnų pilingą jautriai, 
pleiskanotai odai. 
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Losjonas su keratinu 
Stimuliuoja galvos odos 
mikrocirkuliaciją ir pagerina 
plaukų struktūros būklę. Inten-
syvi priemonė, pasižyminti 
greitu poveikiu.

Intensyvus šampūnas 
su šilku 
Padeda atstatyti pažeistą 
plaukų struktūrą. Tobulas 
šampūnas moterims, saugo 
plaukus nuo karščio. 

Losjonas su bičių 
pieneliu 
Stiprina plaukų šaknų svogū-
nėlius, pagerina plaukų būklė, o 
pažeisti ir negyvybingi plaukai 
atrodo sveikiau.

Serumas su keratinu
Stimuliuoja galvos odos 
mikrocirkuliaciją ir pagerina 
plaukų struktūros būklę. Ne-
nuskalaujamas, puikiai tinka po 
plaukų dažymo. 

Intensyvi kaukė su 
šilku
Padeda atstatyti pažeistą 
plaukų struktūrą. Sudėtyje yra 
medžiagų nuo slinkimo, didelė 
keratino, kalogeno koncentraci-
ja, lipidų, padedančių subalan-
suoti plaukų ir odos drėgmės 
lygį. Neapsunkina plaukų.

Produktai pažeistų plaukų atstatymui5
Tobulai atkuria plaukų struktūrą, kuri pažeidžiama dėl žalingo aplinkos poveikio, plaukų 
formavimo karštais prietaisais (plaukų džiovintuvu, tiesinimo ar garbanojimo žnyplė-
mis), cheminių priemonių naudojimo (įskaitant ir plaukų dažymą), neigiamo saulės ar 
soliariumų poveikio.  
Didelė aktyviųjų medžiagų (fosfolipidų, sfingolipidų, kolageno, keratino, hidrolizuoto šil-
ko, bičių pienelio ekstrakto, dumblių ir vitaminų) koncentracija padeda atstatyti plauko 
struktūrą tiek plauko odelės (paviršiaus) lygmenyse, tiek keratino skaidulų, esančių 
plauko žievelėje. Naudojant DSD produktus pažeistiems plaukams, jie sudrėkinami, 
tampa sveikesni, storesni, elastingi,  pradeda žvilgėti.

Intensyvus balzamas 
su šilku 
Padeda atstatyti pažeistą 
plaukų struktūrą. Sudėtyje yra 
medžiagų nuo slinkimo, didelė 
keratino, kalogeno koncentraci-
ja, lipidų, padedančių subalan-
suoti plaukų ir odos drėgmės 
lygį. Neapsunkina plaukų.
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Plaukų augimą skati-
nantis šampūnas
Pagerina galvos odos būklę, 
stiprina plaukus, jie tampa 
akivaizdžiai storesni ir įgauna 
sveiką išvaizdą. Po galvos 
trinkimo šampūnu, galvos oda 
tampa gaivesnė. 

Plaukų augimą aktyvuojanti priemonė
padeda atkurti prastos būklės galvos odos ląstelių mikrocirkuliaciją, sumažina 
dihydrotestosterono sukeliamą plaukų folikulų atrofiją, sumažina emocinio 
streso, hormonų pokyčio bei folikulų senėjimo poveikį plaukams.

Intensyvi purškiama priemonė su 
šilku 
Skirta švelniam ir giliam galvos odos bei plau-
kų atstatymui.

Plaukų augimą skati-
nanti kaukė 
keratinu praturtinta DSD kau-
kė atstato ir stiprina sausus 
ir pažeistus plaukus. Kaukė 
efektyviai stiprina plaukus nuo 
šaknų iki galiukų, sumažina 
plaukų vėlimąsi ir stimuliuoja 
plaukų augimą.

Akimirksniu energijos suteikiantis 
amino rūgščių losjonas 
Giliai veikia plaukus, pagerindamas jų struk-
tūrą, padidindamas drėgmės kiekį plaukuose 
ir jų elastingumą bei suteikdamas plaukams 
minkštumo ir ypatingo žvilgesio.

Keratinu praturtintas 
serumas
Atstato ir stiprina sausus ir 
pažeistus plaukus. Serumas 
efektyviai stiprina plaukus nuo 
šaknų iki galiukų, sumažina 
plaukų vėlimąsi ir stimuliuoja 
plaukų augimą. 

Medline Organic linija6
Medline Organic linijos produktai yra ypatingai švelnūs, tinka jautriai odai. 
Produktų sudėtyje nėra sulfatų, parabenų, silikonų.
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Terapines schemas rasite internetinėje 
svetainėje

www.dsddeluxe.lt

www.dsddeluxe.lt


