
6 excluzivních rituálů
na principu biodisponibilního kyslíku

a aktivních látek

nabízíme řešení na
jakýkoliv problém

Energie pro Vaše vlasy
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Systém oxyceutical.hair
Hlavními účinky biologicky dostupného kyslíku při jednotlivých ošetřeních oxyceutical.hair jsou: 
zvýšení lokálního oběhu, aktivace lokálního metabolismu a stimulace buněčné proliferace fibroblastů a keratinocytů 
podporující rekonstrukci intersticiální matrice kůže hlavy.

Studie na lidských dobrovolnících jednoznačně prokázaly, že  existuje několik způsobů, jak zvýšit schopnost obnovy 
matrice a navrátit jí původní funkce.
Nezbytné jsou tyto činnosti:

- OKYSLIČENÍ: zvyšuje schopnost krve přenášet kyslík a stimulovat enzymy, které se podílejí na jeho 
 metabolizaci a glykolýze (zásobování cukry), která je hlavním zdrojem energie buněk

- ANTIOXIDACE: stimuluje všechny buněčné antioxidační enzymy, které zajišťují odstranění volných radikálů 
 a dalších nebezpečných oxidantů z těla

- REGENERACE:  je schopna podporovat regeneraci různých typů tkání, proto je velmi užitečná pro prevenci 
   a zpomalení degenerativních procesů
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dostupné funkce 
biodisponibilního kyslíku
Přímá aktivace metabolismu erytrocytů. Prvním krokem biochemické reakce je interakce biologicky dostupného 
kyslíku s dvojnými vazbami nenasycených mastných kyselin ve vrstvě fosfolipidů na buněčné membráně 
erytrocytů. 
Zásahem glutathionového systému dochází k aktivaci procesu glykolýzy, která způsobuje zvýšení 
2,3-difosfoglycerátu s relativním usnadněním uvolňování kyslíku  (O2) do hemoglobinu. 
HbO2 + 2,3 DPG «Hb. 2,3 DPG + O2.

Biologicky dostupný kyslík má důležitou antimikrobiální a antibakteriální aktivitu. Je zodpovědný za silný 
baktericidní, fungicidní a virucidní účinek. K tomuto účinku dochází oxidací mikroorganismů. Antiseptický 
mechanismus je podobný tomu, který přirozeně používá lidský organismus pomocí leukocytů při fagocytóze.

Biologicky dostupný kyslík je schopen stimulovat fibroblasty. Ošetřená vlasová kožní tkáň vykazuje vytvoření 
většího počtu fibroblastů.
Primární aktivita fibroblastů je obecně produkce kolagenu, elastinu a proteinových molekul zodpovědné za 
podporu a elasticity(pružnosti) kůže a za metabolizaci degradovaného kolagenu, který nyní vyčerpal svou 
funkci.

Primární aktivitou fibroblastů je obecně produkce kolagenu, elastinu a proteinových molekul zodpovědných 
za podporu elasticity kůže a za metabolizaci degradovaného kolagenu, který již ztratil svoji funkci.

Souhrnně je aktivita biologicky dostupného kyslíku založena na následujících vlastnostech:
1. na schopnosti zvýšit kvantifikovatelné okysličování krve 
pohybem vpravo od křivky disociace hemoglobinu se zvyšujícím se parciálním tlakem kyslíku v krvi (PO2)
2. na oxidaci nenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem, které se rozkládají na mastné 
nenasycené kyseliny s kratším řetězcem, tudíž hydrofilní, modifikující metabolismus triglyceridů a cholesterol
3. na normalizaci erytropoézy (tvorba červených krvinek) a okysličení hemoglobinu
4. na baktericidním, virucidním a fungicidním účinku
5. na stimulaci hojení ran, na podpoře dezinfekce, granulace a epitelizace se snížením tendence ke vzniku 
jizev.
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Jak je známo ve vědecké komunitě, výraz silné vypadávání vlasů naznačuje úzkou souvislost mezi androgenními hormony 
a dědičnými genetickými faktory. 
To je nejčastější forma vypadávání vlasů a postihuje muže a ženy, i když v různých procentech.

Dědičný faktor způsobuje genetickou predispozici vlasů k poškození androgenními hormony,
hormony přítomné jak u mužů, tak u žen, i když v druhém případě v nižším procentuálním podílu.
Přítomnost dihydrotestosteronových receptorů ve folikulárních buňkách, metabolitu produkovaného tímto účinkem
enzymu 5-alfa-reduktázy z testosteronu, může být schopen:

1. snížit růstovou fázi vlasů
2. vyvolat progresivní miniaturizaci folikulu (transformace z vlasů na chloupky)
3. vést k úplné atrofii vlasové buňky s následným ukončením všech reprodukčních činností

Testosteron je přeměněn na DHT přímo v buňkách vlasového folikulu celé pokožky hlavy,
ale k transformaci z vlasů na vlasy dochází výhradně u geneticky predisponovaných folikulů. 
Příklad: vlasy, které nejsou náchylné k plešatosti jsou (přítomné v postranních a zadních částech hlavy u mužů)
jsou-li transplantovány v oblastech postižených nadměrným poklesem, rostou nepřetržitě po celý život (vlastní transplan-
tace vlasů).
U lidí je testosteron vylučován hlavně intersticiálními buňkami varlat... 
(8 mg denně přibližně), zatímco u žen vylučování pochází z vaječníků a kortikoadrenálních žláz.
Nadměrný pokles je často doprovázen vysokou produkcí mazu. 
Ale maz není příčina nadměrného vypadávání vlasů, ale pouze může být přidružený a ne vždy přítomný jev.
Pouze ti, kteří mají predispozici ve svém genetickému dědictví při přenosu převážně z otce, ale take matky mohou být 
postižen nadměrným vypadáváním vlasů: z toho vychází definice, dědičná“.

silné vypadávání vlasů
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AKTIVNĺ  LÁTKY
• BIODISPONIBILNĺ KYSLĺK : Má důležitou antimikrobiální funkci, protože jeho kvalitní  metabolity, si zachovávají 
hlavní vlastnosti ozonu. Lokální dezinfekční účinky s antivirovým a antibakteriálním efektem jsou zodpovědné za 
silný baktericidní, fungicidní a inaktivační virový účinek, čehož se dosahuje okamžitou oxidací mikroorganismů.

Antiseptický mechanismus je podobný tomu mechanismu, které tělo obvykle používá při formování z části leukocytů 
používaných pro bakteriální fagocytózu, oxidující molekuly, podobná té ozónové.
Studie na živo ukázaly  několik možností, které zvyšují kapacitu matrice
a umožňují tak obnovit část kompromitované funkce. 
Vykonává zejména následující činnosti: zvyšuje schopnost, že krev musí nést kyslík a stimuluje enzymy, které se 
podílejí na metabolizaci a glykolýze (dodání cukru), která je hlavním zdrojem energie buňky. 
Stimuluje všechny antioxidační buněčné enzymy, které se starají o odstraňování volných radikálů a dalších 
nebezpečných oxidantů. 
Je schopen podporovat regeneraci různých typů tkání, je velmi užitečný pro prevenci a zpomalení degenerativních 
procesů.

• KGF (SODIUM DNA, POTASSIUM GLUTATHIONE A ISOMERIZOVANÝ LINOLEÁT): 
Tento komplex obsahuje:
lipoprotein složený z konjugované kyseliny linolové spojené s glutathionem, nasolené s draslíkem a smíchané s 
DNA sodíkem ve vodném roztoku.
Stimucap se nachází své nejlepší funkci v léčbě nadměrného vypadávání vlasů spojené s nerovnováhou redoxního 
stavu a změnou růstových faktorů a cytokinů.

• COPPER PEPTIDE (COPPER-TRIPEPTIDE-1): 
Podporuje posílení vlasů stimulací jeho metabolické aktivity. Zlepšuje krevní oběh v pokožce hlavy a revitalizuje folikuly.

Balancer
nadměrné vypadávání vlasů

NADMĚRNÉ 
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

eC



NADMĚRNÉ 
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
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• CAPIXYL COMPLEX (DEXTRAN A ACETYL TETRAPEPTIDE-3):
inovativní a jedinečný aktivní komplex navržený k prevenci a zastavení procesu 
vypadávání vlasů, stimulaci růstu vlasů a snížení zánětu na pokožce hlavy. Capixyl 
™ je biomimetický signální peptid (acetyl tetrapeptid-3) kombinovaný s výtažkem 
červeného jetele bohatého na biochanin A, který synergicky pracuje na DHT 
modulaci prostřednictvím inhibice 5-a reduktázy a na stimulaci ECM obnovovacích 
a kotevních proteinů. Capixyl ™ také prokázal výsledky na očních řasách, díky 
nimž jsou plnější a silnější.

• STIMUCAP (SH-POLYPEPTIDE-3): Růstový faktor, který stimuluje
syntézu keratinocytů ve prospěch ukotvení vlasů ke kořínku.

• PROHAIRIN BETA 4 (OCTAPEPTIDE-2): Tento peptid upřednostňuje
proliferace buněk; podporuje růst vlasů, aktivuje
kmenové buňky folikulu. Ošetření tímto peptidem indukuje
zvýšení tvorby kolagenu, elastinu a fibronektinu. (glykoprotein extracelulární matrice,)

• STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT SERENOA REPENS (TRIFOLIUM
PRATENSE): Má antiandrogenní vlastnosti, které působí přímo na receptory
dihydrotestosteronu, a nepřímo prostřednictvím inhibice enzymu
5-alfa-reduktáza.

Dihydrotestosteron (DHT)
je to nejúčinnější androgenní hormon
organismus a jeho aktivita je 4-5 krát

vyšší než testosteron, ze kterého pochází.
Dihydrotestosteron je syntetizován

díky působení 5-alfa enzymu
reduktáza, díky které dochází ke změně 

dvojné vazby mezo 4 a 5 uhlíkem. 
Tato jednoduchá chemická  modifikace

výrazně zvyšuje afinitu hormonu pro 
androgenní receptory,

v důsledku posílení jeho činnosti.

6



NADMĚRNÉ 
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
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 FÁZE 1: Před zahájením ošetření umyjte hlavu šamponem
 JEMNÉ UMYTÍ VLASŮ  
     
 FÁZE 2:  Naneste speciální peeling a pokračujte v čištění pokožky hlavy. Opláchněte.
 PEELING 

 FÁZE 3: Pokračujte s přesnou speciální masáží po dobu nejméně 10 minut.
 MASÁŽ

 FÁZE 4: Vložte ampulku do aerografu a nasprejujte obsah na pokožku hlavy.
 Okysličení Okysličování Počkejte několik minut, než produkt pronikne pronikne do pokožky.

 FÁZE 5: Pokračujte s konečným sušením.                                                     
 ZÁVĚREČNÉ SUŠENÍ
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Způsob Ritual
nadměrné vypadávání vlasů



Vypadávání vlasů ze stresu
Některé změněné emoční stavy, zejména pokud jsou dlouhodobé, mohou způsobit i velmi výrazné zvýšení vypadávání 
vlasů.

Může to být několik příčin: emoční šoky, období superaktivity (studium, profesní odpovědnost, rodinné obtíže, problémy 
se vztahem atd.), 
Namáhavé sporty nebo profesionální činnosti, zejména pokud nejsou spojeny se správnou výživou, oslabujícími chorobami. 

Všechny tyto faktory mají hluboký vliv na naše tělo, v neposlední řadě na zdraví našich vlasů.

V těchto případech je nutné zasáhnout přímo na příčiny tohoto jevu snížením úrovně stresu pomocí místních postupů a, 
je-li to nutné, vhodných obecných postupů, tak lze rychle obnovit podmínky k normálnímu stavu s vysokou pravděpodobností 
úspěchu.

8
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Balancer 
vypadávání vlasů způsobené stresem
Za účelem účinného boje proti tomuto nedostatku byl formulován program v několika bodech : 

AKTIVNÍ LÁTKY :
• BIODISPONIBILNĺ KYSLĺK: Má důležitou antimikrobiální funkci, protože jako takový svými metabolity si zachovává 
hlavní vlastnost ozonu. 
Lokální dezinfekce má systémovou, antivirovou a antibakteriální funkci a  je zodpovědná za silný baktericidní, fungicidní 
a virový inaktivační účinek, čehož se dosáhne oxidací mikroorganismů. 
Antiseptický mechanismus je podobný tomu, co organismus obvykle používá k tvorbě leukocytů používaných pro 
bakteriální fagocytózu,jedné oxidační molekuly podobné molekule ozonu.

• ROD EXTRACTIVE BIFIDUS HAIR GROWTH: Tyto látky se také nazývají SOD a mají schopnost prodloužit trvání fáze 
růstu vlasů (anagen).
Lze je aplikovat lokálně, ale lze je také použít také orálně v doplňcích, jako antioxidanty. Zdá se, že SOD nemá žádný 
účinek na dihydrotestosteron a zabraňuje tomu, aby biologická zpráva přerušující cyklus, dosáhla folikulu: vlas tak 
nevstoupí do telogenní fáze a nadále žije.

• ARGININ: Zdá se, že tato aminokyselina podporuje opětovný růst vlasů (patent byl také zaregistrován).

• LYZIN: Je to esenciální aminokyselina, to znamená, že naše tělo není schopno jí produkovat samostatně,
užitečná v různých metabolických procesech, jakož i při syntéze proteinů.

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 
ZPŮSOBENÉ 

STRESEM

C
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 FÁZE 1: Před zahájením ošetření umyjte hlavu šamponem
 JEMNÉ UMYTÍ VLASŮ  
     
 FÁZE 2:  Naneste speciální peeling a pokračujte v čištění pokožky hlavy. Opláchněte.
 PEELING 

 FÁZE 3: Pokračujte s přesnou speciální masáží po dobu nejméně 10 minut.
 MASÁŽ

 FÁZE 4: Vložte ampulku do aerografu a nasprejujte obsah na pokožku hlavy.
 Okysličení Okysličování Počkejte několik minut, než produkt pronikne pronikne do pokožky.

 FÁZE 5: Pokračujte s konečným sušením.                                                     
 ZÁVĚREČNÉ SUŠENÍ

Způsob Ritual
vypadávání vlasů způsobené stresem

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 
ZPŮSOBENÉ 

STRESEM

C
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mastné lupy
Mazové žlázy na pokožce hlavy produkují kožní maz. Ten je velmi důležitý pro rovnováhu pokožky hlavy a vlasů. Chrání je 
před ztrátou vlhkosti a faktory okolního prostředí. Buňky na povrchu pokožky se neustále regenerují, stejně jako pokožka 
hlavy. Odlupující se šupinky starých kožních buněk nejsou pouhým okem normálně vidět. Ztratí-li pokožka hlavy svou 
přirozenou rovnováhu, dojde k narušení přirozeného procesu regenerace a následně se objeví lupy. Lupy (Pityriasis capitis) 
se projevují jako bílý poprašek na ramenou  a jsou velmi často také doprovázeny nepříjemným svěděním pokožky hlavy. 
Příčiny lupů se stále zkoumají. Roli zde hraje i kvasinka Pityrosporum ovale. Ta představuje asi polovinu (45%) mikroorganismů 
kožní flóry zdravé pokožky hlavy. U osob s lupy stoupá její přítomnost až na 75%.
MASTNÉ LUPY jsou charakterizovány přítomností nažloutlých, hustých a mastných šupin. Jsou patrné zejména na čele, 
na zátylku, za ušima a jsou přilepené k pokožce hlavy.
MASTNÉ LUPY bývají větší než obvyklé šupinky pokožky a mívají tvar vloček. Pokožka hlavy se opětovně rychle mastí. 
Tento proces označovaný jako hyperproliferace pokožky, spouští mikroorganismus Malassezia globosa. Živí se přirozenými 
lipidy nebo mazem, který vlasová pokožka produkuje. Tento mikroorganismus dráždí pokožku tím, že způsobuje mikrozáněty 
a svědění. 
Mikrozáněty jsou slabé záněty kůže, které nejsou ani klinicky prokazatelné. Pokud se zaměříme na takto postiženou pokožku, 
zjistíme v ní přítomnost zánětlivých imunitních buněk. Kůže reaguje na podráždění vyvoláním zánětu, kterým se snaží o 
vlastní regeneraci. Jestliže jsou kožní buňky vystaveny dalšímu dráždění, může kůže přejít ke skutečné zánětlivé reakci.
Výzkumy ukazují, že mikrozáněty vlasové pokožky  jsou příčinou jejího nejčastějšího poškození: od vypadávání vlasů, tvorby 
lupů až po suchost vlasové pokožky, svědění a její citlivost. 

Pokud dojde k většímu vypadávání vlasů nebo k jejich lámavosti, může být důvodem nějaký neodhalený zdravotní problém 
(onemocnění štítné žlázy, nedostatek železa, autoimunitní onemocnění). I některé léky mohou způsobit vypadávání vlasů. 
Ve všech případech je zapotřebí navštívit dermatologa, který určí přesnou příčinu a zvolí léčebný postup.



MASTNÉ LUPY

12

Balancer 
mastné lupy
K účinnému boji s tímto problémem byla vyvinuta formule, která má schopnost působit v několika bodech:
AKTIVNÍ LÁTKY:

 • BIODISPONIBILNĺ KYSLĺK 
Má důležitý antimikrobiální účinek. Jeho kvalitní metabolity si zachovávají hlavní vlastnosti ozonu. Lokální dezinfekční 
účinky díky okamžité oxidaci mikroorganismů jsou zodpovědné za silný baktericidní, fungicidní a virucidní účinek. 
Antiseptický mechanismus je podobný přirozenému mechanismu těla, které obvykle používá pro bakteriální fagocytózu 
leukocyty, oxidující molekuly podobné molekulám ozónu.

• CLIMBAZOL: 
Climbazol je hlavní účinnou látkou v boji proti kvasince Pityrosporum
ovale, která přispívá k tvorbě lupů. Je přírodní ochranou vlasové pokožky. Climbazol nemá přímý vliv na vlasovou 
pokožku. Nejsou známé žádné nekompatibility s oleji, parfémy nebo jinými látkami používané v kosmetických 
prostředcích. Je to antimykotikum uvedené v seznamu INCI. Je schopen inhibovat cytochrom P-450 a následně 
biosyntézu ergosterolu, tj. základní složky kvasinkové membrány: snižuje ochranné vlastností její membrány, což má 
za následek smrt kvasinky. Má antibakteriální účinek a reguluje buněčnou výměnu.

• TEA TREE OLEJ: 
Esenciálnímu oleji z čajovníku bylo připsáno široké spektrum antimikrobiální aktivity, dále neutralizuje bakterie a houby. 
Olej má imunostimulační a protizánětlivý účinek. 
Dezinfekční a mazoregulační vlastnosti esence z tea tree jsou účinné i při řešení dermatitid a problémů se zanícenou 
vlasovou pokožkou. Působí blahodárně proti nadměrnému maštění pokožky hlavy. Zmírňuje svědění, čistí pokožku 
a omezuje tvorbu lupů.



MASTNÉ LUPY

 FÁZE 1: Před zahájením ošetření umyjte hlavu šamponem
 JEMNÉ UMYTÍ VLASŮ  
     
 FÁZE 2:  Naneste speciální peeling a pokračujte v čištění pokožky hlavy. Opláchněte.
 PEELING 

 FÁZE 3: Pokračujte s přesnou speciální masáží po dobu nejméně 10 minut.
 MASÁŽ

 FÁZE 4: Vložte ampulku do aerografu a nasprejujte obsah na pokožku hlavy.
 Okysličení Okysličování Počkejte několik minut, než produkt pronikne pronikne do pokožky.

 FÁZE 5: Pokračujte s konečným sušením.                                                     
 ZÁVĚREČNÉ SUŠENÍ
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Způsob Ritual
mastné lupy
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suché lupy
Lupy (Pityriasis capitis) se projevují jako bílý poprašek na ramenou. Často jsou doprovázeny nepříjemným svěděním pokožky 
hlavy. Buňky z vrchní části kůže (stratum corneum) se díky neustálému olupování pokožky hlavy neustále obnovují.
Kůže hlavy produkuje stále nové buňky, které dozrávají a migrují do horních částí pokožky, zatímco odumřelé buňky se 
shlukují do malých, pouhým okem neviditelných skupinek.
V případě lupů je tento proces změněn a rovnováha mezi regenerací a oddělením buněk pokožky přechází v intenzivní až 
kritické olupování pokožky hlavy.
Příčiny lupů se dnes stále zkoumají. Na jejich vzniku se podílí i kvasinka  Pityrosporum ovale. Ta představuje asi polovinu 
(45%) mikroorganismů kožní flóry zdravé pokožky hlavy. U osob s lupy stoupá její přítomnost až na 75%.

SUCHÉ LUPY jsou typické pro suchou pokožku hlavy. Šupinky bývají malé a jemné, často spojené se svěděním pokožky 
hlavy.



SUCHÉ LUPY

Balancer 
suché lupy
K účinnému boji s tímto problémem byla vyvinuta formule, která má schopnost působit v několika bodech:

AKTIVNÍ LÁTKY:
 • BIODISPONIBILNĺ KYSLĺK 
Má důležitý antimikrobiální účinek, protože jeho kvalitní metabolity si zachovávají hlavní vlastnosti ozonu. Lokální dezinfekční účinky díky 
okamžité oxidaci mikroorganismů jsou zodpovědné za silný baktericidní, fungicidní a virucidní účinek. 
Antiseptický mechanismus je podobný přirozenému mechanismu těla, které obvykle používá pro bakteriální fagocytózu leukocyty, oxidující 
molekuly podobné molekulám ozónu.

• ALANTOIN: 
Má výrazný hydratační a keratolytický účinek. Zvyšuje obsah vody v extracelulární matrici a zlepšuje odstraňování horních vrstev odumřelých 
buněk, podporuje proliferaci buněk a hojení poraněné kůže. Má zklidňující, nedráždivý a ochranný účinek na kůži. Vyrábí se vytvořením 
komplexů s dráždivými a senzibilizujícími látkami. 
Studie zveřejněná v roce 2009 uvádí léčbu svědění u mírně až středně atopické topické dermatitidy s protizánětlivým účinkem, která 
obsahuje nesteroidní alantoin .

• PANTHENOL:
Nazývaný dexpanthenol, známý také jako D-panthenol, kyselina pantothenová nebo vitamin B5. Jedná se o velmi důležitou složku koenzymu 
A, základní molekulu při transportu acylových a acetylových skupin biosyntetických procesů různých makromolekul, zejména mastných 
kyselin a steroidních hormonů. Z dermatologického hlediska tento vitamín získal jako změkčovadlo zvláštní význam. Je zvlhčující, protizánětlivý 
a je induktorem proliferace kožních fibroblastů. Je rozpustný ve vodě a je běžnou přísadou šamponů a kondicionérů.
D-panthenol nebo vitamín B5 je vitamín, který se v těle transformuje na kyselinu pantothenovou, prostatickou skupinu koenzymu A. Tento 
element je nezbytným esenciálním prvkem v Krebsově cyklu. Hraje důležitou roli v buněčném metabolismu cukrů. Matrix vlasových folikulů 
je domovem intenzivní metabolické aktivity s vysokou spotřebou glukózy. Nedostatek vitaminu B5 vyvolává zvýšené vypadávání vlasů. 
Proto je D-panthenol doporučován při různých formách alopecie. Studie prokázaly, že D-panthenol podporuje stimulaci zjizvení, granulaci, 
zmírňuje svědění a má protizánětlivý účinek. 
V průběhu tří až čtyř týdnů má potenciál zlepšit vzhled kůže, potlačit suchost, hrubost, svědění a ekzém.
Jeho hydratační schopnost zlepšuje hydrataci vrchní vrstvy, snižuje ztrátu transepidermální vody a dodává pokožce pružnost a měkkost. 
Má vysoký hydratační, zklidňující a elastizující učinek. Stimuluje procesy epitelizace, tedy obnovu kůže a její zjizvení.  Panthenol má jedinečnou 
schopnost odvádět vlhkost přímo ze vzduchu. Poté se naváže na vlasové folikuly, což přispívá k tomu, že vlasy jsou lesklé a mají větší 
objem. Panthenol také pomáhá těm, kteří bojují s nezvladatelnými vlasy, protože dává vlasům hladší texturu, což usnadňuje úpravu vlasů. 
Kromě toho vlhkost, kterou přitahuje, může zabránit suchosti nebo křehkosti vlasů.
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SUCHÉ LUPY
 FÁZE 1: Před zahájením ošetření umyjte hlavu šamponem
 JEMNÉ UMYTÍ VLASŮ  
     
 FÁZE 2:  Naneste sspeciální peeling a pokračujte v čištění pokožky hlavy. Opláchněte.
 PEELING 

 FÁZE 3: Pokračujte s přesnou speciální masáží po dobu nejméně 10 minut.
 MASÁŽ

 FÁZE 4: Vložte ampulku do aerografu a nasprejujte obsah na pokožku hlavy.
 Okysličení Okysličování Počkejte několik minut, než produkt pronikne pronikne do pokožky.

 FÁZE 5: Pokračujte s konečným sušením.                                                     
 ZÁVĚREČNÉ SUŠENÍ
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Způsob Ritual
suché lupy
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křehké, jemné vlasy
Vlasy jsou křehké, když jsou slabé, matné a vykazují zhoršení stonku.
Týká se to nejen vnější kutikuly, ale také kůry i jeho medulární části.

Existuje mnoho faktorů, které způsobují změny ve struktuře keratinu vlasů. 
Můžeme je rozdělit do dvou skupin: vnější faktory a vnitřní faktory, kde vnější znamená veškeré příčiny mechanického 
nebo chemického stresu od častého mytí a barvení až pro vnitřní příčiny, které jsou známkou nerovnováhy nebo 
patologie v těle.



KŘEHKÉ, 
JEMNÉ VLASY
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Balancer
křehké, jemné vlasy
K účinnému boji s tímto problémem byla vyvinuta formule, která má schopnost působit v několika bodech:

AKTIVNÍ LÁTKY:

 • BIODISPONIBILNĺ KYSLĺK 
Má důležitý antimikrobiální účinek, protože jeho kvalitní metabolity si zachovávají hlavní vlastnosti ozonu. Lokální 
dezinfekční účinky díky okamžité oxidaci mikroorganismů jsou zodpovědné za silný baktericidní, fungicidní a virucidní 
účinek. Antiseptický mechanismus je podobný přirozenému mechanismu těla, které obvykle používá pro bakteriální 
fagocytózu leukocyty, oxidující molekuly podobné molekulám ozónu.

KVATERNIZOVANÝ KERATIN:
Keratin je protein charakteristický dlouhou molekulou ve tvaru spirály s velkým množstvím aminokyselin ze síry (zejména 
cystein). Interakce mezi sulfhydrylovými skupinami –SH těchto aminokyselin umožňují tvorbu četných můstků. Disulfid 
–S-S- dává keratinu jeho odolnost a současně trvanlivost a pružnost. Díky své schopnosti fixace na celé vlasové 
kutikule zvětšuje její tloušťku, činí ji silnější a plnější. Zajistí okamžité zesílení a obnovu struktury, posílí jemnost, lesk a 
objem vlasů.

• KATIONICKÝ KONDICIONÉR:
Směs kationtových polymerů, které nanášením na vlasy neutralizují 
záporné náboje přítomné na jednotlivých vlasech, je zanechají měkké, lesklé a zajistí vynikající rozčesávání mokrých 
i suchých vlasů. Vytvářejí na vlasech  tenký ochranný film, který snižuje tření mezi vlasovými vlákny, brání kadeření a 
kontroluje objem vlasů.

EXTRAKT ZE ZELENÉHO OŘECHU:
Jedná se o silný antioxidant. Obsahuje aktivní složky schopné vytvořit pomyslnou ochrannou síťku na vlasech a 
navázáním na proteiny poskytuje účinnou ochranu proti radikálům z UV záření a vzniklých v důsledku vnějších škodlivých 
příčin. Testy byly provedeny na různých typech vlasů: rovné, kudrnaté, obarvené a přirozené. Nejlepší výsledky byly 
pozorovány na namáhaných, stresovaných vlasech.



 FÁZE 1: Před zahájením ošetření umyjte vlasy šamponem.
 ŠETRNÉ UMYTÍ 
 VLASŮ

 FÁZE 2: Pokračujte masáží po dobu minimálně 10 minut.
 MASÁŽ

 FÁZE 3: Vložte ampulku do aerografu a nastříkejte její obsah na pokožku hlavy.
 OKYSLIČENÍ Počkejte několik minut než roztok pronikne do pokožky.

 FÁZE 4: Pokračujte konečnou úpravou vlasů.                      
 ZÁVĚREČNÉ
 SUŠENÍ
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KŘEHKÉ, 
JEMNÉ VLASY

Způsob Ritual
křehké, jemné vlasy
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podrážděná pokožka hlavy
Stále více lidí si stěžuje na svědění a zarudnutí pokožky hlavy.
Tento problém je způsoben několika vnějšími faktory (znečištění životního prostředí, UV paprsky, suchý vzduch z topení 
a klimatizace) a vnitřními faktory (stres, nepravidelný metabolismus, fyziologické stárnutí).

V případě citlivé a podrážděné pokožky hlavy je statum corneum predisponována na podráždění kůže v důsledku 
agresivních vnějších faktorů jako je horko, zima a chemikálie, které jsou schopné pronikat  hluboko do pokožky tenkou 
bariérou stratum corneum.

Kůže reaguje vznikem zánětu, zarudnutím, svěděním a není schopna fungovat jako ochrana. Citlivost pokožky se může 
lišit v závislosti na ročním období. Při nízké míře vlhkosti je ve vrstvě stratum corneum nižší stupeň podráždění, což vede 
k vysychání  kůže.

Nehydratovaná pokožka je zvláště zranitelná a citlivá, protože bariéra stratum corneum může chránit, jen pokud je 
dostatečně hydratovaná. Důsledkem podrážděné pokožky jsou povrchové lupy a červená kůže.                   



PODRÁŽDĚNÁ 
POKOŽKA HLAVY

K účinnému boji s tímto problémem byla vyvinuta formule, která má schopnost působit v několika bodech:

AKTIVNÍ LÁTKY:
 • BIODISPONIBILNĺ KYSLĺK 
Má důležitý antimikrobiální účinek, protože jeho kvalitní metabolity si zachovávají hlavní vlastnosti ozonu. Lokální dezinfekční účinky díky 
okamžité oxidaci mikroorganismů jsou zodpovědné za silný baktericidní, fungicidní a virucidní účinek. 
Antiseptický mechanismus je podobný přirozenému mechanismu těla, které obvykle používá pro bakteriální fagocytózu leukocyty, oxidující 
molekuly podobné molekulám ozónu.

• DEXPANTENOL:
Je známý také jako D-panthenol, kyselina pantothenová nebo vitamin B5, je velmi důležitou součástí koenzymu A. Je základní molekulou 
pro transport acylových a acetylových skupin v biosyntetických procesech různých makromolekul zejména mastných  kyselin a steroidních 
hormonů. Z dermatologického hlediska má tento vitamín zvláštní význam jako změkčovadlo, zvlhčující složka, je protizánětlivý a je induktorem 
proliferace kožních fibroblastů. D-panthenol nebo vitamín B5 je vitamín, který se v těle transformuje na kyselinu pantothenovou, prostatickou 
skupinu koenzymu A.   Tento element je nezbytným esenciálním prvkem v Krebsově cyklu. Hraje důležitou roli v buněčném metabolismu 
cukrů. Matrix vlasových folikulů je domovem intenzivní metabolické aktivity s vysokou spotřebou glukózy. Nedostatek vitaminu B5 vyvolává 
zvýšené vypadávání vlasů. Proto je D-panthenol doporučován při různých formách alopecie. Studie prokázaly, že D-panthenol podporuje 
stimulaci zjizvení, granulaci, zmírňuje svědění a má protizánětlivý účinek. 

• BISABOLOL: 
Přírodní alfa bisabolol se získává přímou destilací oleje získaného z  brazilské liány. Slouží k aktivaci retikulo-endoteliálního a histiocytického 
systému.

• AMAMELIDOVÁ VODA: 
Keř nebo malý strom pocházející z lesů Kanady a severních států USA.
Extrakt se získává z listů a kůry ze sběru ještě před květenstvím.
Extrakt z listů obsahuje zvláštní tříslovinu – glykosylát.
Kůra obsahuje kyselinu galovou s vysokým obsahem taninu. Používá se pro vnější účely jako stahující a zjizvující aktivní látka. Velmi často 
se využívá i ke vnitřnímu použití. Stahuje žíly a žilky.
Voda z Amamelidu z Hamamelis virginiana  je bohatá na flavonoidy, fenoly, slizy, éterické oleje, taniny, kyselinu galovou, které zlepšují 
mikrocirkulaci kůže, mají tonizující účinek, jsou osvěžující a působí proti zarudnutí.  Používá se k ošetření jemné  pleti. Je také velmi účinná 
pro změkčení, odmaštění a normalizaci všech jevů, které způsobují podráždění kůže.

• KVATERNIZOVANÝ KERATIN: 
Keratin je protein charakteristický dlouhou molekulou ve tvaru spirály s velkým množstvím aminokyselin ze síry (zejména cystein).
Interakce mezi sulfhydrylovými skupinami –SH těchto aminokyselin umožňují tvorbu četných můstků. Disulfid –S-S- dává keratinu jeho 
odolnost a současně trvanlivost a pružnost. Díky své schopnosti fixace na celé vlasové kutikule zvětšuje její tloušťku, činí ji silnější a plnější. 
Zajistí okamžité zesílení a obnovu struktury, posílí jemnost, lesk a objem vlasů.

Balancer 
Podrážděná pokožka hlavy
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 FÁZE 1: Před zahájením ošetření umyjte vlasy šamponem
 ŠETRNÉ UMYTÍ 
 VLASŮ

 FÁZE 2: Pokračujte masáží po dobu minimálně 10 minut.
 MASÁŽ

 FÁZE 3: Vložte ampulku do aerografu a nastříkejte její obsah na pokožku hlavy.
 OKYSLIČENÍ Počkejte několik minut než roztok pronikne do pokožky.

 FÁZE 4: Pokračujte konečnou úpravou vlasů
 ZÁVĚREČNÉ 
 SUŠENÍ
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PODRÁŽDĚNÁ 
POKOŽKA HLAVY

Způsob Ritual
Podrážděná pokožka hlavy
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Z čeho se skládá oxyceutical.hair
Přístroj  Oxyceutical.hair společně s beauty operátory aktivně přispívá  k dosažení špičkových výsledků ošetření. 
Úspěchu je dosaženo díky vyškolení obsluhujícího personálu kvalifikovanými technology a marketingové 
podpoře pro komunikaci s klienty se zviditelněním dosažených výsledků.

Systém oxyceutical.hair se skládá z:
 Systém oxyceutical.hair 

 
Koktejly pro Rituály:
    6 ampulí Balancer  CE    silné vypadávání vlasů
    6 ampulí Balancer  Cs    vypadávání vlasů ze stresu  
    6 ampulí Balancer   Fg     mastné lupy    
    6 ampulí Balancer   Fs     suché lupy                                                        
    6 ampulí Balancer   Cs     jemné a křehké vlasy          
    6 ampulí Balancer   Ci      svědivá a podrážděná pokožka                       
 

 
 
 
 
 

Il kit merchandising: 
 100 letáčků
 1 banner (rozměr 60 x160 cm)

renè d’essay srl
sviluppo nuove formulazioni

bologna-italy

Ritual Ritual

Ritual Ritual

Ritual Ritual



Ceník oxyceutical.hair
Rituál Silné vypadávání vlasů   1 balení  6 ks  
      nebo 1 balíček na 6 ošetření

Rituál  Vypadávání vlasů ze stresu  1 balení  6 ks
      nebo 1 balíček na 6 ošetření

Rituál Mastné lupy    1 balení  6 ks  
      nebo 1 balíček na 6 ošetření

Rituál Suché lupy    1 balení  6 ks  
      nebo 1 balíček na 6 ošetření

Rituál Jemné a křehké vlasy   1 balení  6 ks  
      nebo 1 balíček na 6 ošetření

Rituál Svědivá a podrážděná pokožka 1 balení  6 ks  
      nebo 1 balíček na 6 ošetření
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6 exkluzivních rituálů
na základě biodisponibilního kyslíku

a aktivních látek

energie pro Vaše vlasy

nabízíme řešení pro Vaše klienty
na jakýkoliv problém


