
Active Anti-Dandruff Shampoo 

En effektiv flass-shampo som fjerner flass og bidrar til å lindre 
kløe. Shampoen anbefales i bruk sammen med BIO+ Active  
Anti-Dandruff Scalp Treatment. Brukes normalt som en  
behandling i en periode på ca. 3-4 uker, men det kan i spesielle 
tilfeller være behov for kontinuerlig bruk.

Special Anti-Dandruff Shampoo 

En shampo til daglig bruk. Fjerner flass og bidrar til å balansere 
hodebunnen.

Active Anti-Dandruff Scalp Treatment 

Et effektivt leave-in-serum som fjerner flass og hjelper mot fet 
hodebunn. Pleier og bidrar til å lindre kløe. Anti-Dandruff scalp 
treatment anbefales i bruk sammen med BIO+ Active Anti- 
Dandruff Shampoo i en periode på ca. 3-4 uker, men det kan i 
spesielle tilfeller være behov for kontinuerlig bruk.

MOT FLASS FOR TØRR OG  
SENSITIV HODEBUNN

Hydra Balance Shampoo 

Lett rensende og beroligende for tørr hodebunn. 
Gir fuktighet for både hodebunn og hår.

Hydra Balance Conditioner 

Gir lett pleie og virker beroligende for tørr hodebunn.  
Gir rikelig med fuktighet for både hodebunn og hår.

Hydra Balance Scalp Treatment 

Beroligende og fuktighetsgivende hodebunnsbehandling for 
ekstra tørr hodebunn. Leave-in produkt som ikke skal skylles ut.

MOT FOR TIDLIG HÅRTAP OG FOR  
OPTIMAL HÅRVEKST HOS KVINNER

Strengthening Shampoo for Women 

En lett rensende og styrkende shampo som også er egnet for 
fargebehandlet hår. Anbefales i bruk med BIO+ Strengthening 
Conditioner og BIO+ Strengthening Scalp Serum.

Strengthening Conditioner for Women 

En styrkende og nærende conditioner som g jør at håret føles 
mykt og sterkt. Gir bedre håndterbarhet, elastisitet og glans. 
Anbefales i bruk med BIO+ Strengthening Shampoo og  
BIO+ Strengthening Scalp Serum.

Strengthening Scalp Serum for Women 

Et styrkende og stimulerende leave-in hodebunnsserum  
som bidrar til optimal hårvekst. Serum anbefales i bruk  
sammen med BIO+ Strengthening Shampoo og BIO+ 
Strengthening Conditioner.

MOT FOR TIDLIG  
HÅRTAP HOS MENN

Energy Boost Shampoo for Men 

En shampo for menn som lider av for tidlig hårtap. Renser, 
gir volum og fylde. Shampoen anbefales i bruk sammen med 
BIO+ Energy Boost Scalp Serum.

Energy Boost Scalp Serum for Men 

Oppfriskende og stimulerende leave-in hodebunns- 
serum for menn som lider av for tidlig hårtap.  
Gir styrke til håret og bidrar til optimal hårvekst.  
For best resultat, anbefales serumet i bruk  
sammen med BIO+ Energy Boost Shampoo.

LINDRENDE OG RENSENDE 
HODEBUNNSBEHANDLING

Detox Scalp Treatment

Ved flass og fet hodebunn 
brukes den med Anti- 
Dandruff-produktene. 

Detox Scalp Treatment

Ved tørr hodebunn og kløe, 
brukes den med Hydra  
Balance-produktene.


