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ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ПО ПРОДУКЦІЇ NU SKIN®

Шампунь та Засіб по догляду  
за волоссям Nutriol®

Зміцнюючий коріння волосся шампунь та  
поживна сироватка для шкіри голови і волосся 

Форма випуску 
Шампунь - прозора рідина у флаконі
Сироватка - прозора сироватка, в 12 ампулах

Об’єм 
Шампунь - 125 мл
Сироватка - 12 ампул по 7 мл кожна 
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Інформація про продукт
Захистіть майбутнє вашого волосся. Гарні волосся 
завжди і скрізь вважалися достоїнством. Чоловіки і 
жінки з гарним густим волоссям в журналах, кіно і на 
телебаченні служать нам постійним нагадуванням того, 
що вислів «багато не мало» як ніколи правдивий 
відносно волосся, особливо коли власне волосся є 
приводом для занепокоєння.  І, у випадку, коли 
пошкоджене волосся не може відновитися і не 
виростає, або це генетично неможливо, замість того 
щоб просто спостерігати за цим і турбуватися, час 
діяти - і захистити майбутнє вашого волосся.

Запатентована технологія Шампуню і Засобу по догляду 
за волоссям Nutriol® допомагає швидко відновити і 
зміцнити волосся, відновлює ріст волосся, повертаючи 
їм життєву силу і блиск.
Ці унікальні засоби містять інгредієнт Tricalgoxyl® 
(Трікалгоксіл) - вивчений в лабораторіях Foltene в Італії 
екстракт з бурих водоростей, що добувається в 
лабораторних умовах. Nutriol® розроблений для 
живлення й вітамінізування шкіри голови і волосся, 
допомагає вашому волоссю виглядати більш густими і 
здоровими. Насичуючи шкіру голови поживними та 
зволожуючими елементами, Nutriol® повертає волоссю 
життєву силу, стимулює ріст волосся.

Цільова аудиторія
•   Жінки, що відзначили у себе погіршення структури 

волосся, яке може бути пов’язане зі стресами, 
віковими змінами організму, вагітністю, впливом 
шкідливих факторів навколишнього середовища, 
всілякими дієтами, хімічним впливом на волосся 
(фарбування, хімія), а також зі спадковими факторами.

•  Чоловіки, стурбовані випаданням волосся, яке в 
більшості випадків пов’язане із спадковими 
факторами і віковими змінами. А також іншими 
факторами, що погіршують стан волосся: лупа, стреси, 
дієти, сальність.

•   Чоловіки, які бажають запобігти або уповільнити 
випаданню волосся, продовжити свою молодість.

Основні переваги 
•  Робить волосся густим і здоровим. 
•  Відновлює структуру волосся, повертаючи йому 

життєву енергію.
•  Відновлює процес живлення і зволоження волосяних 

фолікул.
•  Живить і вітамінізує волосся, повертаючи блиск і об’єм.
•  Гiпоалергенно, продукт пройшов дерматологiчний 

контроль.

Основні доглядаючі компоненти
Запатентований інгредієнт Tricalgoxyl® (екстракт бурих 
водоростей), ефективність якого клінічно доведено, 
виробляється в Європейських лабораторіях вже більше 
40 років. Отриманий з певних видів бурих водоростей, 
вирощених та зібраних у біосферному заповіднику у 
Франції. Tricalgoxyl® доповнює і підсилює дію інших 
важливих інгредієнтів комплексу, насичуючи шкіру 
голови поживними та зволожуючими елементами, 
повертаючи волоссю життєву силу, стимулюючи ріст 
волосся.

Застосування / Використання
Шампунь Nutriol®
•  Нанесіть шампунь Nutriol® на вологе волосся (цей 

шампунь з удосконаленою формулою слабо піниться, 
не намагайтеся наносити більшу кількість шампуню 
для утворення піни).

•  Масажними рухами втирайте в шкіру голови і 
волосся.

•  Ретельно змийте теплою водою.
•  Після, скористайтеся засобом по догляду за  

волоссям Nutriol®
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Шампунь та Засіб по догляду за волоссям Nutriol®

Засіб по догляду за волоссям Nutriol® Використання:
Для жінок:
Лікування: Перші 8 тижнів через день*
Профілактика: Наступні 4 тижні дві процедури на 
тиждень

Для чоловіків:
Лікування: Перші 8 тижнів через день*
Профілактика: Наступні 6 тижнів дві процедури на 
тиждень.
*В середньому, витрачається одна упаковка засобу на місяць.

Коли використовувати
Ви можете постійно використовувати систему Galvanic 
Spa System™ II і Засіб по догляду за волоссям Nutriol® 
Hair Fitness Treatment. Тривалість курсу залежить від 
отриманих результатів. Мінімальний рекомендований 
режим використання - два рази на рік (весна і пізня 
осінь), одна коробка розрахована на 12 процедур.

Як використовувати засіб спільно з приладом Galvanic 
Spa ™ System II і насадкою для шкіри голови?
Рівномірно нанесіть засіб злегка натискаючи на 
аплікатор таким чином, щоб засіб видавлювався по 
краплі на шкіру голови. Натискайте кнопку вибору на 
приладі до появи на дисплеї положення “5” і тривалості 
«три хвилини».

Демонстрація ефективності 
Засіб по догляду за волоссям Nutriol®
Зміст біологічних мінеральних речовин у сироватці 
Nutriol® може бути виміряний індикатором провідності 
електричних зарядів
Для цього:
•  Зніміть кришку з засобу Nutriol® але не висипайте 

пудру у рідину.
•  Вилийте сироватку в банку з широким горлом.
•  Опустіть індикатор в сироватку - зверніть увагу на 

результат.
•  Використовуючи нову ампулу засобу Nutriol® змішайте 

пудру і сироватку разом.
•  Перемішайте вміст, струсивши флакон.
•  Зніміть кришку і перевірте вміст на провідність.
•  Порівняйте результати з попереднім виміром.
Мінерали, при розчиненні в сироватці, допомагають 
проводити електричний заряд. Більший вміст 
мінеральних речовин забезпечує більш високу 
провідність.

Цікава інформація
Унікальна історія океану 
Океан це багатіше джерело ресурсів нашої планети, і в 
той же час, найменш використовується людиною. Цей 
самий багатий “восьмий континент” також є колискою 
історії життя нашої планети. Практично першим життям 
на землі, близько 3 мільярдів років тому були водорості. 
Водорості мають багатющий склад, що включає в себе 
всі основні елементи для підтримки життєдіяльності.

Додаткові засоби
•  Використання приладу ageLOC™ Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System™ II з насадкою для шкіри голови і 
засобом для догляду за волоссям Nutriol ® прискорює 
лікувальний ефект, що надається засобом, шляхом 
найшвидшого проникнення ключових інгредієнтів в 
шкіру. Це результат сумісності гальванічних струмів і 
полярності засобу. Шукайте інформацію щодо 
полярності на продуктах сумісних з приладом.

•  Кондиціонери для волосся Nu Skin ®  

Склад
Шампунь Nutriol®: Water (Aqua), Ammonium laureth sulfate, 
Cocamidopropyl betaine, Disodium cocoamphodiacetate, 
Sodium chloride, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol glyceryl oleate, 
Coco-glucoside, Methylparaben, Propylparaben, Disodium 
EDTA, Chlorphenesin, Fragrance (Parfum), Jojoba wax,  
PEG- 120 Esters, Asparagopsis armata extract, Kelp sulfated
Oligosaccharides*, Ammonium glycyrrhizate, Citric acid, 
Mannitol, Arginine, Niacinamide, Hydrolysed soya proteins,  
Yeast extract, Calcium pantothenate, Allantoin, Biotin, Threonine.

Засіб по догляду за волоссям Nutriol®: Water (Aqua), 
Alcohol denat., Glycerine, Asparagopsis armata extract, Kelp 
sulfated oligosaccharides*, Potassium sorbate, 
Methylparaben, Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl glycol ether, 
PEG-40 Hydrogenated castor oil, Fragrance (Parfum), 
Propylparaben, Mannitol, Niacinamide, Ethyl nicotinate, 
Benzophenone-4, Arginine, Aminomethyl propanol, Yeast 
extract (Faex), Calcium pantothenate, Threonine, Biotin, 
Allantoin, Himanthalia elongata extract, Spirulina platensis 
extract.

*Tricalgoxyl®

Цей матеріал призначений для використання співробітниками Компанії Ну Скін Ентерпрайзіс та незалежними 
дистриб’юторами компанії. Документ не повинен передаватися третім особам.


