
TRICOAROMA
WORLD



TRICOAROMA
PLAUKŲ
PRIEŽIŪRA

Specialiai sukurtas trichologijos produktų
asortimentas, kurį sudaro priemonės nuo plaukų
slinkimo, nuo pleiskanų ir plaukų riebalavimąsi
reguliuojančios priemonės. 

TricoAroma World tyrimų ir plėtros centras sutelkia
dėmesį į tyrimus plaukų slinkimo priežastims
nustatyti ir, remdamasis rezultatais, ruošia produktų
linijas, skirtas įvairioms galvos odos problemoms
spręsti, suteikti plaukams tankumo ir storio bei
atkurti linkusius iškristi plaukus.

Riebalai ir šiluma mažiną prakaitavimą, todėl,
pašalinus nešvarumus, natūralios kamieninės
ląstelės gali padidinti savo efektyvumą. Daugybėje
bandymų mūsų produktų linijos parodė puikius
rezultatus.  Dėl to, dėl produktų efektyvumo ir
kokybės esame tarp svarbiausių savo srities įmonių.



NUTRI+SEBO+NORMA+FRESH+

ARGAN+ HYDRA+ CLAIM+BIODRA+



NUTRI+

Intensyvi procedūra su augalų kamieninių ląstelių ekstraktais.

Padeda išvengti plaukų slinkimo.

Stiprinanti procedūra, skatinanti natūralų plaukų augimą. Retos
veislės obuolių iš Šveicarijos, MALUS DOMESTICA, kamieninės
ląstelės skatina plaukų atsinaujinimą ir sulėtina jų senėjimą.
Keratinas atstato ir apsaugo plaukų kamieną, o natūralios
veikliosios medžiagos ir eteriniai aliejai stimuliuoja ir maitina,
lėtina plaukų folikulų silpnėjimą.
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NUTRI+ ŠAMPŪNAS 200 ml.

Padeda išvengti plaukų slinkimo.

Rekomenduojama naudoti norint išvengti plaukų slinkimo. Šioje
formulėje buvo sujungti eteriniai aliejai ir baltymai, kad
nesusilpnėtų plaukų svogūnėliai. Maitina, stimuliuoja ir stiprina.

KAINA: 18,00 EUR



NUTRI+ KAUKĖ 100 ml.

Padeda išvengti plaukų slinkimo.

Šis preparatas turi maitinantį ir atgaivinantį poveikį. Šis eterinių
aliejų derinys stiprina ir prisotina odą deguonimi, regeneruodamas
ir apsaugodamas plaukus.

KAINA: 27,00 EUR



NUTRI+ LOSJONAS 50 ml.

Padeda išvengti plaukų slinkimo.

Stiprinanti procedūra, skatinanti natūralų plaukų augimą.
Stimuliuojantis ir maitinantis natūralių veikliųjų medžiagų ir
eterinių aliejų poveikis lėtina  plaukų svogūnėlių silpnėjimą.

KAINA: 25,00 EUR



NUTRI+ AMPULĖS SU KAMIENINĖMIS
LĄSTELĖMIS 12 X 6 ml.

Padeda išvengti plaukų slinkimo.

Stiprinanti procedūra, skatinanti natūralų plaukų augimą.
Stimuliuojantis ir maitinantis natūralių veikliųjų medžiagų ir
eterinių aliejų poveikis lėtina  plaukų svogūnėlių silpnėjimą.

KAINA: 40,00 EUR



CLAIM+

Intensyvi procedūra su hialurono rūgštimi ir augalų ekstraktais.

Skatina normalų plaukų svogūnėlių augimą.
      
Stiprinantis kompleksas, kuris suteikia intensyvią pagalbą nuo
plaukų slinkimo. Augalinių aliejų ekstraktai pagerina plaukų
svogūnėlių prisotinimą deguonimi ir skatina normalų jų augimą.
Hialurono rūgštis būtina, norint sumažinti plaukų slinkimą,
atjauninant pavargusius plaukų svogūnėlius. Be to dėl augalinių
ekstraktų tausojančio poveikio suaktyvinami plaukų augimo
mikrociklai, didėja jų efektyvumas.
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CLAIM+ ŠAMPŪNAS 200 ml.

Skatina normalų plaukų svogūnėlių augimą.
      
Rekomenduojama naudoti nusilpusiems ir slenkantiems plaukams.
Jo švelnų, kontroliuojantį ir valantį poveikį sustiprina eterinių
aliejų derinys, suteikiantis šiam šampūnui stimuliuojančių savybių.
Reguliarus šampūno naudojimas padeda nuo plaukų slinkimo ir
skatina jų ataugimą.

KAINA: 18,00 EUR



CLAIM+ KAUKĖ 100 ml.

Skatina normalų plaukų svogūnėlių augimą.
      
Rekomenduojama kaip plaukų slinkimo prevencinė priemonė.
Eteriniai aliejai ir augalinės veikliosios medžiagos, esančios šios
formulės sudėtyje, stiprina, stimuliuoja ir maitina plaukų
svogūnėlius, kad sumažinti jų nusilpimą.

KAINA: 27,00 EUR



CLAIM+ LOSJONAS 50 ML.

Skatina normalų plaukų svogūnėlių augimą.
      
Stiprinantis kompleksas, kuris suteikia intensyvią pagalbą   nuo
plaukų slinkimo. Augalinių aliejų ekstraktai pagerina plaukų
svogūnėlių prisotinimą deguonimi ir skatina normalų augimą.
Stimuliuojantis ir maitinantis šio eterinių aliejų mišinio poveikis
neutralizuoja plaukų svogūnėlių silpnėjimą.

KAINA: 25,00 EUR



CLAIM+ HIALURONO RŪGŠTIES
AMPULĖS 12 X 6 ML.

Skatina normalų plaukų svogūnėlių augimą.
      
Stiprinantis kompleksas, kuris suteikia intensyvią pagalbą   nuo
plaukų slinkimo. Augalinių aliejų ekstraktai pagerina plaukų
svogūnėlių prisotinimą deguonimi ir skatina normalų augimą.
Stimuliuojantis ir maitinantis šio eterinių aliejų mišinio poveikis
neutralizuoja plaukų svogūnėlių silpnėjimą.

KAINA: 40,00 EUR



NORMA+ 

Nuo pleiskanų, riebiai galvos odai, pleiskanojančiai ir paraudusiai.
      



NORMA+ ŠAMPŪNAS 200 ML.

Nuo pleiskanų, riebiai galvos odai, pleiskanojančiai ir paraudusiai.

Šis šampūnas skirtas turintiems riebių pleiskanų. Eterinių aliejų
sąveika padeda pašalinti nuo galvos odos negyvas ir neaktyvias
odos ląsteles, normalizuojant ir atstatant epikutaninės floros
pusiausvyrą. Šampūnas taip pat tonizuoja ir malšina galvos odos
paraudimą ir dirginimą.

KAINA: 18,00 EUR



NORMA+ KAUKĖ 100 ML.

Intensyvus poveikis nuo pleiskanų.

Šiame preparate yra eterinių aliejų, turinčių svarbių savybių, todėl
kaukė lengvai pašalina pleiskanas nuo galvos odos. Sudėtyje
esantis klimbazolas apsaugo nuo naujų pleiskanų susidarymo ir
sumažina dirginimą bei paraudimą valant ir dezinfekuojant.

KAINA: 27,00 EUR



NORMA+ KREMAS ŠVEITIKLIS 150 ML.

Intensyvus poveikis nuo pleiskanų.

Efektyvus galvos odos valymas, šveitimas žmonėms, turintiems
problemų dėl pleiskanų, plaukų slinkimo ar seborėjos.Šveitiklis
stimuliuoja galvos odos kraujotaką, reguliariai naudojamas gerina
galvos odos ir plaukų būklę.

KAINA: 20,00 EUR



NORMA+ LOSJONAS 50 ML.

Nuo pleiskanų, riebiai galvos odai su pleiskanomis ir paraudimais.

Veiksmingas bakterinės epikutano floros, nukentėjusios nuo
pleiskanojimo, reguliatorius. Šioje procedūroje sujungiami augalų
ekstraktai ir eteriniai aliejai, kad išvengti mikroorganizmų
atsparumo. Ramina paraudimą ir niežėjimą, tonizuoja epitelio
ląsteles, kad padidėtų jų atsparumas pleiskanojimui, išlaisvina
galvos odą nuo pleiskanų.

KAINA: 25,00 EUR



SEBO+ 

Subalansuoja ir normalizuoja riebalinį sekretą.



SEBO+ KAUKĖ 100 ML.

Subalansuoja ir normalizuoja riebalinį sekretą.

Rekomenduojama per daug besiriebaluojančiai ir gausiai
prakaituojančiai odai. Šis eterinių aliejų kompleksas suteikia
preparatui normalizuojančių ir balansuojančių savybių.
Natūralios veikliosios medžiagos slopina sekreciją, aprūpina odą
deguonimi, o plaukai tampa blizgūs ir apsaugoti.

KAINA: 27,00 EUR



SEBO+ LOSJONAS 50 ML.

Subalansuoja ir normalizuoja riebalinį sekretą.

Šis subalansuotas junginys yra rekomenduojamas plaukams ir odai,
kenčiančiai nuo per didelio riebalų ir prakaito kiekio, gydyti.
Normalizuojantis ir raminantis šios formulės augalų ekstraktų ir
eterinių aliejų poveikis padidina odos tonusą ir prisotina ją
deguonimi.

KAINA: 25,00 EUR



SEBO+ LOSJONAS 50 ML.

Subalansuoja ir normalizuoja riebalinį sekretą.

Šis subalansuotas junginys yra rekomenduojamas plaukams ir odai,
kenčiančiai nuo per didelio riebalų ir prakaito kiekio, gydyti.
Normalizuojantis ir raminantis šios formulės augalų ekstraktų ir
eterinių aliejų poveikis padidina odos tonusą ir prisotina ją
deguonimi.

Bicarbonate.

KAINA: 25,00 EUR



HYDRA+ 

Drėkina jautrią, paraudusį galvos odą su sausomis pleiskanomis.



HYDRA+ ŠAMPŪNAS 200 ML.

Rekomenduojamas sausiems plaukams ir pleiskanotai galvos odai.  
Sudėtyje yra paviršinio aktyvumo medžiagų, kurios užtikrina švelnų
ir kontroliuojamą valymą, nekeičiant normalios odos ir plaukų
pusiausvyros, net ir dažnai naudojant. Veikliosios augalinės
medžiagos ir eteriniai aliejai normalizuoja, subalansuoja
epikutaninę florą, suteikia plaukams elastingumo ir blizgesio.

 

KAINA: 18,00 EUR



HYDRA+ DRĖKINANTI EMULSIJA 
150 ML.

Rekomenduojamas sausiems plaukams ir pleiskanotai galvos odai.  
Sudėtyje yra paviršinio aktyvumo medžiagų, kurios užtikrina švelnų
ir kontroliuojamą valymą, nekeičiant normalios odos ir plaukų
pusiausvyros, net ir dažnai naudojant. Veikliosios augalinės
medžiagos ir eteriniai aliejai normalizuoja, subalansuoja
epikutaninę florą, suteikia plaukams elastingumo ir blizgesio.

KAINA: 20,00 EUR



HYDRA+ LOSJONAS 50 ML.

Dėl stipraus drėkinimo ir kondicionavimo, veikdamas
neatidėliotinai, suteikia plaukams daugiau elastingumo ir
švelnumo. Eterinių aliejų mišinys apsaugo nuo pleiskanų
susidarymo ir odos paraudimo.

KAINA: 25,00 EUR



BIOIDRA+ 

Pavargusiems, nusilpusiems plaukams.



BIOIDRA+ ŠAMPŪNAS 200 ML.

Ypač švelnios paviršinio aktyvumo medžiagos, naudojamos šiam
šampūnui sukurti, pasižymi minkštinančiomis savybėmis. Šios
formulės augalų ekstraktai ir baltymai turi maitinamąjį ir
stiprinamąjį poveikį, kuris sukuria naują jėgos ir gyvybingumo lygį
net ir dažnai vartojant. Ypač tinka silpniems, itin jautriems
plaukams.

KAINA: 18,00 EUR



BIOIDRA+ MAITINANTIS KREMAS 
150 ML.

Pavargusiems, nusilpusiems plaukams.

Atstato plaukų struktūrą, suteikia blizgesio ir drėgmės silpniems ir 
negyvybingiems plaukams. Apsauginis ir estetinis efektai
pastebimi iš karto. Maitinamasis poveikis užtikrina baltymų kiekį,
o aliejai sukuria tūrio efektą, suteikiantį plaukams masę.

KAINA: 18,00 EUR



BIOIDRA+ ATSTATOMASIS PIENELIS
200 ML.

Pavargusiems, nusilpusiems plaukams.

Speciali, intensyvi procedūra pažeistiems ir negyvybingiems
plaukams atstatyti, atgaivinti ir suteikti gyvybingumo bei
sustiprinti. Rekomenduojama plaukams, kurie tapo jautresni po
cheminių procedūrų.

KAINA: 18,00 EUR



ARGAN+ 

Sausų ir nualintų plaukų kasdienei priežiūrai.



ARGAN+ ŠAMPŪNAS 200 ML.

Dėl labai drėkinančio šampūno, Argano aliejus yra naudingas
silpnų plaukų atgaivinimui, todėl jie tampa švelnesni, labiau blizga
ir būna lengviau iššukuojami. Omega 3 ir 9  riebiosios rūgštys yra
svarbiausi plaukų ląstelių maitintojai, o argano aliejus atkuria
pažeistus ir lūžinėjančius plaukus, todėl jie tampa blizgūs ir ne
tokie sausi. Taip pat jis yra naudingas, norint sumažinti
garbanojimąsi ir suvaldyti nepaklusnius, garbanotus plaukus.
Vitaminas E dėl natūralių antioksidacinių savybių pagerina plaukų
augimą ir lėtina jų senėjimą.

KAINA: 18,00 EUR



ARGAN+ KREMAS 150 ML.

Aktyvi plaukų procedūra su argano aliejumi, kuriame gausu
fosfolipidų ir būtinų riebiųjų rūgščių galvos odai ir plaukams.
Giliai maitina plaukus ir galvos odą bei gerina plaukų tekstūrą nuo
pat pirmos procedūros. Dėl naudingų argano aliejaus savybių, šis
balzamas iš karto atkuria pažeistus ir trapius plaukus ir sustiprina
juos, neleisdamas jiems lūžinėti. Puikiai tinka visiems plaukų
tipams ir ypač rekomenduojamas sausiems, lūžinėjantiems ir
statiškiems plaukams, kad jie būtų blizgūs, storesni, lengvai
iššukuojami ir mažiau garbanotųsi.

KAINA: 20,00 EUR



ARGAN+ ALIEJUS 100 ML.

Argano aliejus ir kiti komponentai, turintys Omega 3 ir Omega 9
riebalų rūgščių, padeda atkurti pažeistus plaukus, o vitaminas E ir
antioksidantai prisideda prie folikulo augimo, sveikatos ir
atjauninimo. Tai riebus aliejus, jis lengvai įsigeria, nepalikdamas
pėdsakų, suteikdamas plaukams blizgesio ir švelnumo,
apsaugodamas juos nuo taršos ir atmosferos poveikio. Užlašinus
keletą lašų, ant plaukų susidaro plėvelė, kuri apsaugo plaukus nuo
druskos, chloro junginių, vėjo ir saulės.

KAINA: 30,00 EUR



FRESH+ 

Aktyvina ir tonizuoja galvos odą.



FRESH+ ŠAMPŪNAS 200 ML.

Gaivus ir tonizuojantis šampūnas, dėl jame naudojamų
aromaterapinių esencijų, maloniai ir intensyviai veikia galvos odą,
pašalindamas nešvarumus ir sureguliuodamas riebalinių liaukų
veiklą. Valo kruopščiai ir labai atsargiai, sudrėkindamas ir
atgaivindamas galvos odą.

KAINA: 18,00 EUR



FRESH+ KREMAS 150 ML.

Balansuojanti ir gaivinanti kaukė, ypač rekomenduojama
asmenims, turintiems per daug riebalų ar prakaito išskyrų. Turi
valomąjį poveikį, palengvina odos jautrumo ir dirginimo pojūčius.
Praturtintas eteriniais pipirmėčių ir mentolio aliejais, tonizuoja
odos ląsteles, padidindamas sausos galvos odos atsparumą,
padeda atsikratyti pleiskanų ir suteikia plaukams švelnumo,
blizgesio bei suteikia jiems apsaugą.

KAINA: 20,00 EUR



FRESH+ LOSJONAS 100 ML.

Tonizuojantis losjonas, pagyvinantis ir atgaivinantis galvos odą.
Nedelsiant apdovanokite savo odą drėgmės ir lengvumo pojūčiu.
Produkte esantys kamparas ir mentolis yra žinomi dėl savo
dezinfekuojančių savybių ir gaivinančio poveikio, užkertančių kelią
pleiskanų atsiradimui ir reguliuojančių riebalų išsiskyrimą.

KAINA: 25,00 EUR


