
راه حل ابتکاری فیتو
برای کراتینه کردن موها

گیاهان در خدمت
سالمتی و زیبایی موها

BEAUTIFUL HEALTHY HAIR THROUGH PLANTS

فیتوکراتین

  ترمیـم از درون با پروتئیـن های گیـاهی 

   هسـته مرکزی تکنولوژی کراتوفیلر، استفاده از پروتئین هـای مشابه با کراتین 
مو، اما با اندازه کوچکتر و با قدرت نفوذ به مراتب باالتر از آن می باشد، این پروتئین 
هـا که از گندم، ذرت و سویا گرفته شده اند، حاوی توالی هوشـمندانه ای از حدود 
18 اسـیدآمینه می باشند و با نفوذ به داخـل مو و پرکردن جای خالی اسیـدهـای 

آمینه از دست رفته، رشتـه هـای کراتین مو را ترمیـم می کننـد.
 

 تامیـن رطـوبت از درون با هیـالورونیک اسـید

آسیب  و  خشک  خیلی  موهای  رطوبت  حفظ  برای  کراتوفیلر  تکنولوژی  در     
دیده از هیالورونیک اسـید هیدرولیز شده استفاده شده است. هیالورونیک اسـید 
ماده ای است بسیار جاذب الرطوبه که قادر است به میزان 1000 برابر وزن خود 
آب جذب نماید! هیالورونیک اسید هیدرولیز شـده به علت کوچک بودن اندازه، 
در کنار پروتئین هـای گیـاهی به درون کورتکس مو نفـوذ کرده و رطوبت مو را 

از درون افزایش می دهد.

 ترمیم سطح خارجی مو با سرامیدهای گیاهی

    در این تکنولوژی عالوه بر ترمیم تارهای مو از درون، پولک هـای کوتیکول مو 
با اسـتفاده از سـرامیدهـای کپسـوله شـده که شـباهت زیادی با سیمـان لیپیدی 

نگهـدارنده سـلول ها دارد ترمیم می شوند.

 محافظت از مو در برابر رادیکال های آزاد با استفاده از عصاره انار

عوامـل  اثـر  در  مـو  کوتیـکول  پولک هـای  تخـریب  از  پیشـگیری  برای     
کننـده  ایجـاد  مواد  دیگر  و  فرابنفش  پرتوهـای  مانند  محیط  آسیب رسـان 
رادیـکال های آزاد، از عصاره انار در فرموالسیون محصوالت فیتوکراتین استفاده 

شده که خاصیت آنتی اکسیدانی داشـته و رادیکال هـای آزاد را خنثی می نماید.

 موهای خیلی خشک، آسیب دیده، شکننده، کدر، خشن و دو 
شاخه شده:

    اگر هر روز موی خود را به مدت طوالنی با سشوار حـرارت دهیـد، در استفاده 
از رنگ مو، دکلره، فرکننده و صـاف کننده هـای شیمیایی زیاده روی و یا بی احتیاطی 
کنید و موی خود را بیش از حد در معرض آفتاب قرار دهید، الیه خارجی موی 
شما که سپر محافظ بخش هـای داخلی موی شما است، به تدریج آسیب دیده و

الیه به الیه از روی مو برداشته می شـود. به این ترتیب، بخش هـای درونی موهایتـان 
از را  دهنده خود  تشکیـل  آمینه  اسیدهای  و  رطوبت  و  شده  و ضعیف  بی دفاع 

دست می دهنـد.
    در نتیجه، موها زبر و خشن شـده، قابلیت انعطاف خود را از دسـت داده، سـریع

گره می خورند و به سختی شانه می شوند.
   با تشدید آسیب هـا نوک موهـا دوشـاخه شده و به اصطالح دچار )موخوره( 

می شـود.
 تکنـولوژی کراتـوفیـلر: 

   برای ترمیم موهـای آسیب دیده، دانشمندان کمپانی فیتو تکنولوژی ابتکاری 
و بی سـابقه ای به نام کراتوفیلر را ابداع کرده اند که با تامین رطوبت و دیگر مواد 
از دست رفته، ترمیم سطح پولک هـای آسیب دیده مو و محافظت از مو در برابر 
عوامل آسیب رسـان محیط )مانند رادیکال هـای آزاد(، موهـای خشک و آسیب دیده 
را ترمیم می نـماید. فیتو از تکنولوژی کراتوفیلر در خلق سـری جدیـد محصوالت 

خود به نام فیتوکراتیـن استفاده کرده است.

راه حــل فیتـــو :

و  سویا  ذرت،  گندم،  مثل  گیاهانی  از  مو  نیاز  مورد  های  پروتئین  استخراج 
تزریق آنها به داخل تارهای مو

تزریـق کراتین به قلب موهـا

موهـــا ســــطح  بازســـــازی 

مـوهـــا انـتــهای  تـرمـیــم 

مــو تـارهـای  از  محـافظـت 

الیه خارجی مو آسیب دیده است



شــامپـو فیتـوکراتین

تمیزکننده، تغذیه کننده و ترمیم کننده موهای آسیب دیده 

روش مصرف: موی آسیب دیده را نباید هر روز بشوئید، بنابراین هفته ای 2 تا 3 بار از 

این شامپو استفاده کنید.

 عصاره بنفشـه سـه رنگ وحشـی )43 درصد(حـاوی :

 پروتئین هـای گیاهی هیدرولیز شـده ذرت، سـویا و گندم )جمعا 0/2 درصد(

 هیالورنیک اسیـد هیدرولیز شـده )0/05 درصد(

 عصاره دانه انـار )0/25 درصد(

 سرامیدهای گیاهی

PHYTOKÉRATINE
Reparative Shampoo

200 ml

سـرم موی فیتـوکراتین

فیتوکراتین  محصـوالت  کلیـه 

فـاقد ترکیبات زیر  هستند :

  سـیلیکون

  پارابـن

  رنـگ

  سـولفات

مخصـوص مـوهای مبتـال بـه موخـوره
ترمیم کننده انتهای دوشاخه شده مو

روش مصـرف: روزانه به دفعات دلخواه مقدار کمی از سرم را روی تارها و نوک موها بمالید، 
آبکشی نکنید.

 عصاره بنفشـه سـه رنگ وحشـی )86 درصد(حـاوی :

 پروتئین هـای گیاهی هیدرولیز شـده ذرت، سـویا و گندم )جمعا 0/4 درصد(

 هیالورونیک اسیـد هیدرولیز شـده )0/1 درصد(

 عصاره دانه انـار )0/5درصد(

 سرامیدهـای گیاهی

رترمیـم از بیرون 
ترمیم پولک های مو با استفاده از 

سرامیدهای گیاهی

رتامین رطوبت از درون 
هیالورونیک اسید

جذب کننده بسیار قوی رطوبت

PHYTOKÉRATINE
Reparative Serum for damaged ends

30 ml

رمحافظت از بیرون
آنتی  ترکیبات  از  استفاده  با 

اکسیدان عصاره انار

رترمیم از درون
دست  از  آمینه  اسیدهای  جبران 
از  استفاده  با  مو  کراتین  رفته 

پروتئین های گیاهی

w w w . PHYTO . com

بعد از یکبار استفاده

ترمیم عمق سطح، ساقه و انتهای موها
قبل از استفاده

خودتان، موهـایتـان را کراتـینه کنیـد
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