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דף מוצר - שמפו

Oi-Lin® Shampoo
משקם שיער יבש ופגום  

שמפו ®Oi-Lin מנקה בעדינות את השיער בעזרת נוסחה מתקדמת אשר מרגיעה עור 
קרקפת רגיש ומגורה ומעשירה אותו בלחות. השמפו מורכב מתערובת תמציות צמחים 

ופירות, המבוססת על מומחיות הבעלים, שממריצה ומרעננת את הקרקפת, נלחמת 
בנזקים שנגרמו לשיער ולקרקפת, ומותירה את השיער עם מראה רך, מבריק וקורן.

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של שמפו ®Oi-Lin, המבוססת על פילוסופיית ההתחדשות, הינה עדינה ביותר 

ובעלת רמת חומציות מאוזנת, ולכן היא לא תסיר צבע מהשיער, ולא תשטח שיער  
מסולסל או תגזול את השמנים הטבעיים מהשיער ומהקרקפת. בנוסף, המרכיבים  

הטבעיים שבנוסחה מזינים את הקרקפת ואת זקיק השערה כדי לשוות לשיער מראה 
בריא ומבריק.

רכיבים בזרקור
)B5 פנתנול )פרו-ויטמין

ויטמין עוצמתי זה מחזק את סיב השערה ומעשיר את גוף השערה, מה שגורם לשיער 
להראות עבה יותר, תוך צמצום קצוות מפוצלים, קרזול בלתי-רצוי וקווצות שיער

מזדקרות.

תמצית עלי רוזמרין
רוזמרין משפר את פעילות מחזור הדם ומכיל נוגדי-חמצון, אשר ביכולתם לשמר את 

צבע השיער.

תמצית אשכולית
תמצית פרי-הדר זו מטפלת בקשקשים ובעודף שמנוניות, ובמקביל מוסיפה ברק זוהר.

 

שאלות נפוצות
אילו עוד מוצרים משלימים קיימים לטיפוח השיער? ש:		

מוס לעיצוב השיער ®Kandesn* מעניק לשיער יותר ברק ונפח ומאפשר לייצב   ת:   
אותו לאורך זמן.   

Kandesn® Styling Glaze* הוא מוצר נוסף, שאפשר להשתמש בו על שיער    
יבש או רטוב. הודות למרכיבי הלחות שבו הוא עושה פלאים לשיער גס, יבש    

ומקורזל.   
מה אתם ממליצים לשיער צבוע? ש:  

שמפו ®Oi-Lin הוא השמפו העדין ביותר, עם אחוזי הלחות הגבוהים ביותר,   ת:  
לכן הוא אידיאלי לשיער צבוע או לקרקפת רגישה.  

 

המלצות
שימו שמפו ®Oi-Lin על שיער רטוב ועסו קלות. שיטפו היטב. לאחר מכן השתמשו

במרכך ®Oi-Lin באופן חופשי לאורך השיער. הניחו למשך 3  עד 5 דקות כדי
שהשיער יספוג את החומרים המזינים. שטפו. 

נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

יתרונות
•     מנקה בעדינות ומחזיר ברק

•     לא יסיר צבע מהשיער או   
      ישטיח שיער מסולסל

•     נוסחה עם רמת חומציות   
      מאוזנת לשיער וקרקפת   

      בריאים
•     מרגיע קרקפת מגרדת

      ומגורה
•     מזין את הקרקפת ואת 

      השיער

* המוצר לא משווק בארץ.


