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Zanikająca gęstość włosów jest procesem ciągłym:

Co, jeśli możesz wpłynąć na przeszłość, teraźniejszość  
i przyszłość swojego kapitału włosów?

Długości włosów pozbawione witalności
Zmiana jakości
PrZesZłość1.
Przerzedzenie włosów u nasady
Brak objętości
teraźniejsZość2.
spowolnione tempo wzrostu włosów
Utrata gęstości włosów
PrZysZłość3.



2014: Kérastase wytycZa nowe możliwości ZwięKsZonej 
gęstości włosów

wPłyŃ na PrZysZłość:  
molekuła stemoxydine
Stymuluje wzrost nowych włosów, wpływając na zwiększenie 
ich objętości i gęstości

UFormUj teraźniejsZość: 
Kwas hialuronowy
Odpowiada za objętość włosów, dzięki optymalnemu
nawilżeniu włosów oraz skóry głowy

Powróć Do PrZesZłości:  
gluco-peptydy
Dostarczają włosom objętości, lekkości i sprężystości, która pomaga  
w falowaniu objętości włosów i ich odporności na uszkodzenia
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Kąpiel Densité 
Pojemność: 250 ml Pojemność: 1000 ml 

  
Jej technologia zawiera:
•   Molekułę Stemoxydine®  – posiada zdolność eliminowania nadmiaru tlenu w środowisku komórek macierzystych, aby 

„wybudzić” uśpione cebulki i stymulować wzrost nowych włosów;
•   Kwas hialuronowy – nawilża i nadaje odporność i objętość włosom;
•   Gluco-lipid – pochodna witaminy F, posiadająca zdolność wypełnienia nieregularnej struktury włosa, aby przywrócić 

jednolitość jego powłoki;
•   Ceramid – o właściwościach wzmacniających włókna włosów.

Rezultat: włosy sprężyste, miękkie, o widocznie zwiększonej gęstości.

Maska Densité 
Pojemność: 200 ml Pojemność: 500 ml 

  
Jej technologia zawiera:
•   Molekułę Stemoxydine®  – posiada zdolność eliminowania nadmiaru tlenu w środowisku komórek macierzystych, aby 

‘wybudzić’ uśpione cebulki i stymulować wzrost nowych włosów;
•   Kwas hialuronowy – nawilża i nadaje odporność i objętość włosom;
•   Gluco-lipid – pochodna witaminy F, posiadająca zdolność wypełnienia nieregularnej struktury włosa, aby przywrócić 

jednolitość jego powłoki;
•   Ceramid – o właściwościach wzmacniających włókna włosów.

Rezultat: włosy sprężyste, miękkie, o widocznie zwiększonej gęstości.

Koncentrat Densifique
Pojemność: 15 x 12 ml 

 
Technologia koncentratu zawiera:
•   Pro-calcium – ppochodna wapnia, dostarczająca minerałów, 

będących szczególnie istotnych dla wzmocnienia naskórka

Booster Densifique
Pojemność: 15 x 0,4 ml 

 
Technologia boostera zawiera:
•   Pochodną kwasów Omega 6 – włókno włosa jest 

głęboko zrewitalizowane

Rezultat: włosy wyraźnie pogrubione, sprężyste, wygładzone na powierzchni, witalne, łatwe do
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Aktywator Densifique 
Pojemność: 10 x 6 ml Pojemność: 30 x 6 ml 

  
Jej technologia zawiera:
•   Molekułę Stemoxydine®  – posiada zdolność eliminowania nadmiaru tlenu w środowisku komórek macierzystych, aby 

„wybudzić” uśpione cebulki i stymulować wzrost nowych włosów;
•   Polimer teksuryzujący – o silnych właściwościach kosmetycznych, pomaga widocznie pogrubić włókna włosów;
•   Witaminy B3, B 5 i B 5 – o działaniu odżywczym i antyoksydacyjnym, by wzmocnić włókno włosa od początku jego wzrostu;

Rezultat: piękno włosów wyraźnie podkreślone; po 3 miesiącach: aż do 1700 nowych włosów vs placebo*

Suplement diety Densi-Recharge
Pojemność: 18 tabletek + 18 kapsułek  

 
Jej technologia zawiera:

•   Kompleks Amino-Vegetal, który pomaga zwalczać zmiany i deformacje w cebulkach włosowych;
•   Cynk – konieczny dla produkcji keratyny, podstawowy komponent włókna włosa;
•   Omega 3 – wspomaga mikrocyrkulację w cebulkach włosowych;

Rezultat: odżywienie, wzmocnienie, ochrona cebulek włosów, pogrubienie.

Pianka Densimorphose
Pojemność: 150 ml  

 
Jej technologia zawiera:

•   kwas hialuronowy – nawilża i nadaje odporność i objętość włosom;
•   gluco -lipid – pochodna witaminy F, posiadająca zdolność wypełnienia nieregularnej struktury włosa, aby przywrócić 

jednolitość jego powłoki;
•   ceramid – o właściwościach wzmacniających włókna włosów.

Rezultat: Natychmiastowe zwiększenie objętości fryzury.

* Badanie kliniczne na 101 osobach w ciągu 3 miesięcy. Test vs placebo.



nowa DosKonałość, Pasmo Po Paśmie,  
milimetr Po milimetrZe
DENSIFIQUE:

o 86%
więcej wZmocnienia*

o 79%
ZwięKsZona gęstość włosów*

o 82%
więcej nawilżonych włosów*

o 73%
więcej sPrężystych DłUgości włosów*

o 82%
więKsZy KaPitał włosów*

o 79%
mniej UsZKoDZonych włosów*

pierwsze wszechstronne podejście  
do zwiększonej gęstości włosów

* Samoocena – grupa 103 kobiet – regularne stosowanie Kąpieli i Maski Densifique przez 30 dni.



Uszlachetnij swoje włosy większą objętością, gęstością i sprężystością
Kompletny Rytuał Pielęgnacyjny, aby stworzyć idealną gęstość włosów

PierwsZy rytUał ZwięKsZający gęstość włosów Z moleKUłą stemoxyDine
Do wyKonania w salonie oraZ KontynUowania w DomU

* Fryzjer może dobrać produkty do wykonania Rytuału zgodnie z indywidualnymi potrzebami włosów Klientki.

rytuał do wykonania w salonie* rytuał do wykonania w domu

1. Kąpiel

Densite

2.2 Pielęgnacja
Maska Densite

2.1 Pielęgnacja  
FUSIO-DOSE Koncentrat 

i Booster Densifique

3. Teksturyzacja
Pianka  

Densimorphose
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Aktywator gęstości
włosów Densifique

4. Teksturyzacja
Pianka  

Densimorphose
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