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De natuur is een enigma.
Een gifstof kan een tegengif
worden; één druppel
bloemenextract geneest, twee
druppels kunnen dodelijk zijn.
Kleine plantenblaadjes verbergen
immense krachten. De kunst die
wij nastreven, is het vinden van
deze krachten, en ze ten dienste
van het haar en haar gezondheid
te stellen. Ze zijn pure energie, die
hoofdhuidproblemen bestrijden,
haarverlies stoppen en de balans
tussen schoonheid en gezondheid
herstellen. Enkel de geoefende
hand van een meester-herbalist
weet deze krachten te distilleren
en te bewaren, door traditionele
galenische vaardigheid te
combineren met moderne
technologie.

Ware schoonheid.
De modewereld biedt perfecte modellen “zonder”: zonder vlekken,
foutloos, zonder leeftijd. Dit is een bizarre, eerder onmenselijke opvatting
van schoonheid! Wij denken aan schoonheid in termen van “met” eerder
dan “zonder”. Een vrouw is mooi in haar verscheidenheid, met haar
jaren, met al haar foutjes. Het belangrijkste is om hier iets van te maken,
en ze om te toveren in fascinerende eigenschappen. Het resultaat is ware,
oprechte schoonheid. Het is exact die schoonheid die wij nastreven!

Natuurlijke stijl.
Een “natuurlijke stijl” is meer dan het
uiteindelijke effect van onze producten:
in onze visie is het ook de manier waarop
we ons werk aanpakken. “Natuurlijk”
beschrijft de integere, vriendschappelijke
manier waarop we onze medewerkers
benaderen: researchers, managers,
verdelers, vertegenwoordigers, kappers,
retailers én klanten. “Natuurlijk”
betekent dat we de dingen niet
ingewikkeld willen maken met chemie,
en dat traditionele formules soms de
beste oplossing zijn voor moderne
esthetische problemen. We produceren al
onze creaties in Italië, volgens de traditie.
Dit is niet alleen een kwestie van stijl,
maar ook van inhoud.
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1 Gember

2 Munt

3 Mais

4 Olijf

Een stimulerend,
revitaliserend

Een zeer aromatisch,
éénjarig kruid.

Een beschermende,
structurerende,

Deze verzachtende,
voedende en

éénjarig kruid,
afkomstig uit het
verre oosten.

Werd bij de oude
Egyptenaren en
Romeinen gebruikt

antistatische plant,
met origine in
Centraal- Amerika.

hydraterende vrucht,
met origine in het

als medicijn. In de
geneeskunde wordt

Het zetmeel, een fijn
wit poeder, wordt

het gebruikt voor
haar stimulerende,
antiseptische,
herstellende en

in de cosmetica
gebruikt voor de
productie van
verzachtende crèmes

verfrissende

en maskers.

eigenschappen.

nabije oosten, wordt
al sinds de oudheid
gebruikt voor diëten
en om de huid te
hydrateren. De oude
Romeinen noemden
een olijfoliemassage
de ‘fontein van de
jeugd”.

Wetenschap in harmonie met de natuur.
With love.
Elk van onze producten combineert feilloos de galenische methode
met de moderne wetenschap. Gedurende de 50 jaar dat het bedrijf nu
bestaat, hebben we nooit genoegen genomen met compromissen tussen
performantie en natuurlijkheid. We gebruiken materialen uit ethische,
natuurlijke en volledig hernieuwbare origine. De geneeskrachtige planten
die we in onze formules gebruiken, komen uit de verste uithoeken van
de wereld. Alleen zo kunnen we verzekeren dat de beste producten
gebruikt worden: uit de valleien van het Berner Oberland tot de wouden
van Ceylon, van de hellingen van de Fujiyama tot de plantages van
Martinique. Niet zonder trots kunnen we claimen niet zomaar op de
‘organische trein’ gesprongen te zijn: Wij zijn altijd “natuurlijk” geweest.
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Hoofdhuidbehandeling.
Alsof de cellen van de hoofdhuid
opnieuw beginnen ademen.
Allen op hetzelfde moment.

Als je ooit al een babyhoofdje gekust hebt, weet je dat de hoofdhuid
één van de meest delicate delen van het lichaam is. We hebben de
neiging dit te vergeten eens ze bedekt is met een haardos, maar
de cellen van de hoofdhuid blijven de rest van ons leven bijzonder
gevoelig. Hun gezondheid bepaalt ook de gezondheid en de schoonheid
van het haar. Daarom ontwikkelden wij formules voor alle soorten
hoofdhuidaandoeningen. Al deze formules zijn afleidingen van het
gepatenteerde Lotion Concentrée Complex: actieve plantenextracten
gebaseerd op het principe van geneeskundige zuiverheid. Slechts
seconden na de behandeling ervaar je een sensationele luchtigheid, alsof
de cellen van je hoofdhuid een zucht van verlichting slaken.

DE KRACHT VAN EEN
IDEE DOET DE MENS
GRENZEN VERLEGGEN
EN VERRE REIZEN
MAKEN. LOTION
CONCENTRÉE IS NIET
ENKEL EEN REMEDIE
TEGEN HAARUITVAL:
HET IS DAT KLEINE,
SCHITTERENDE IDEE
DAT OOK TOT ONZE
ANDERE PRODUCTEN
INSPIREERDE.

Het idee dat onze acties leidt en ons hart doet kloppen.

LOTION
CONCENTRÉE,
EEN WAAR VERHAAL.
Een natuurlijk concentraat
Lotion Concentrée is een multifunctioneel
actief complex, rijk aan ingrediënten met
plantaardige origine. De uitzonderlijke
concentratie aan plantaardige extracten
(arnica, rozemarijn, aloë, kalmoes, mirre,
kaneel, gember, galbanum, nootmuskaat,
kamfer) is een antiverouderend elixir dat
vitaliteit en energie aan haar en hoofdhuid
schenkt.

Het bestaat al eeuwen, maar
wij gebruiken het voor het
eerst op deze manier
De mens is zich al sinds het begin der tijden
bewust van de helende kracht van planten.
De eerste getuigenis zit waarschijnlijk in
de antieke verhandelingen over oriëntaalse
geneeskunde, die opnieuw verschijnen
in de midden-Europese kruidentraditie.
Natuurlijke extracten worden ook vandaag
de dag nog gebruikt, op verschillende
manieren gecombineerd, in phytotherapie.
Dezelfde actieve ingrediënten zijn de sleutel
tot onze Lotion Concentrée.

eerste
inspectie
basis
essences

gementholeerde
rozemarijnolie en
activerende balsems

rum

EERSTE FASE

blend

HOE HET ONTWIKKELD WERD

Het productieproces van Lotion Concentrée
is steeds volgens éénzelfde methode en
timing gebleven: de kostbare ingrediënten
kunnen niet chemisch vervaardigd worden,
maar moeten uit de natuur komen. Om hun
kracht te garanderen, worden de extracten
gedurende exact 55 dagen behandeld in 3
specifieke stappen, volgens een ingewikkelde
procedure:

STAP EEN:

versmelting van de componenten
(zonder toevoeging van andere ingrediënten),
verdeeld in 2 groepen:
• basis essences, van aloë tot gember, volgens de
gepaste concentraties
• gementholeerde olie van rozemarijn en
activerende balsemende ingrediënten

tweede
inspectie

filtering

verwijderen van
troebele resten

TWEEDE FASE

DERDE FASE

45 dagen (maceratie)

10 dagen(decantatie)

55 dagen
STAP TWEE:

het mengsel wordt in vaten gedaan om
te rijpen. Beide mengsels worden voor het eerst
samengevoegd en moeten exact 45 dagen rusten.
Op het einde van deze inwerktijd is het grootste
deel van het mengsel verdwenen. Als de timing
niet exact juist is, zal het hele lot vernield zijn.
Het uiteindelijke mengsel is de vloeistof die
overblijft na het verwijderen van de troebele
resten en nevenproducten van de inwerktijd.
Het product heeft nu al de typische, heldere
amberkleur van Lotion Concentrée. Een tweede
controle zal reeds een zuiverheidsgraad aangeven
die dicht bij het definitieve niveau ligt.

STAP DRIE:

de uiteindelijke decantatie neemt nog
10 dagen in beslag, te beginnen met de finale
filtering. Het resultaat is een gebruiksklare,
zuivere lotion. Het proces duurt van begin tot
einde 2 maanden: een erg lange tijd, omdat er geen
toestellen bestaan die het proces om een natuurlijke
essence te produceren, kunnen versnellen. De
natuur voorziet niet alleen de ingrediënten,
maar bepaalt ook de methode en timing van het
productieproces.
Lotion Concentrée is wereldwijd gepatenteerd.
Om Lotion Concentrée uniek en autenthiek te
houden, beschermt Medavita de formule met het
internationaal patent WO 99/20232.
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1 Kaneel
(Cinnamomum
cassia)
Antioxidant, antibacterieel, helpt de
hoofdhuidcirculatie. Een
altijdgroene boom
in Sri Lanka

2 Aloë (Aloë
ferox)
Hydraterend,
verzachtend,
beschermend, helend.
Plant met origine in
Madagaskar, zuidelijk
Afrika. Was reeds bij
de oude Egyptenaren
en Grieken bekend om
zijn helende krachten.

3 Arnica
(Arnica
montana)

4 Kalmoes
(Acorus
calamus)

5 Gember
(Zingiber
officinale)

Stimuleert de
hoofdhuidciculatie,

Aromatiserend,
herstellend, stimulerend.

Stimulerend,
revitaliserend. Een

reactiverend, helend,
antiseptisch. Een
geneeskundig kruid

Een moerasplant met
origine in Azië.

éénjarig kruid met
origine in het verre
oosten.

dat in de bergen groeit
(vooral in Europa
en Amerika) in
siliciumrijke gronden.
Reeds bij de oude
Grieken en Romeinen
bekend voor de
wondhelende krachten.

De actieve ingrediënten: het hart van
Lotion Concentrée, de ziel van al onze
hoofdhuidverzorgingslijnen.
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6 Camphor
(Camphora)
Zuiverend, balsemend.
Een grote, altijd groene
boom uit oost-Azië die
meer dan 1000 jaar
kan worden.

7 Galbanum
(Ferula
galbaniflua)

8 Mirre
(Commiphora
myrrha)

9 Nootmuskaat
(Myristica
fragrans)

10 Rozemarijn
(Rosmarinus
officinalis)

Herstellend,
antiseptisch. De

Desinfecterend,
zuiverend. Een

ontstekingswerend,
zuiverend,

Zuiverend, stimulerend,
herstellend,

harsgum afkomstig van
deze éénjarige plant uit

aromatische harsgum
afkomstig van een

antibacterieel. Het zaad
van de muskaatboom,

antioxiderend.
Een struik uit het

centraal- en west-Azië
werd al door de oude
Egyptenaren gebruikt
in cosmetica, omwille

boom in Somalië,
Ethiopië, Soedan en het
Arabisch schiereiland.
Reeds bekend bij de

met origine op de
Maluku eilanden
(Indonesië). Bekend in
Europa sinds de eerste

mediterraans gebied.
De waardevolle,
essentiële olie werd
eeuwenlang gebruikt

van het aroma.

oude Egyptenaren
en Grieken voor

eeuw. In de vroege
18e eeuw werd het

in legendarische
kruidenbehandelingen

zijn geneeskrachtige
eigenschappen.

beschouwd als een
remedie tegen meer
dan 100 aandoeningen
door zijn antiseptische

als “Hungary Queen’s
Water”, “Four Thieves
Vinegar” en “Saint
John’s Water”.

eigenschappen.

LOTION CONCENTREE

Alles draait om keuzevrijheid. Of je nu wil toegeven aan het progressief
uitdunnen van het haar, of onmiddellijk wil reageren, wij hebben
de oplossing, en ze komt uit de natuur: een mengsel van 10 pure
plantenextracten, vol vitaliteit en kracht. Lotion Concentrée antihaaruitval* stimuleert nieuwe haargroei, versterkt de hechting van het
haar aan de hoofdhuid en verlengt de levensduur van een haar.

Shampoo
trattante
anticaduta

Trattamento
intensivo
anticaduta

Trattamento
Lozione
intensivo
Medatonic
anticaduta super

pH 5.5

pH 3.5

pH 3.5

Anti-hair loss
treating shampoo

Anti-hair loss
Anti-hair loss
intensive treatment* intensive treatment
super*

De intensieve werking van
achillea, farfara en china
voorkomt verzwakking
en uitvallen van het haar,
dankzij de ontstoppende
effecten, de verbetering van
de zuuurstoftoevoer en de
metabolische uitwisseling.
Het haar wordt zacht,
glanzend en verdraagt
styling.

Een gepatenteerde blend
van 10 plantenextracten met
circulatiebevorderdende,
antioxiderende en
zuurstoftoevoerende kracht.
Stimuleert de microcirculatie
en remt de enzymen die
de uiteindelijke haaruitval
veroorzaken. Een zeer
effectieve behandeling in de
preventie van haaruitval.

Een zeer effectieve
shockbehandeling bij
preventie van haaruitval.
Het geheim zit in de
grotere dosis, en een
gepatenteerde blend van
10 plantenextracten met
circulatiebevorderdende,
antioxiderende en
zuurstoftoevoerende kracht.
Stimuleert de microcirculatie
en remt de enzymen die
de uiteindelijke haaruitval
veroorzaken.

Verstevigt de hoofdhuid
dankzij een intens reinigende
en stimulerende werking.
Bevat Lotion Concentrée,
een exclusieve bron van
actieve ingrediënten.
Een waardevolle hulp
bij de preventie van
hoofdhuidaandoeningen
en bij het herstellen van de
dagelijkse energie van het
haar. Aanbevolen bij een
verzwakte hoofdhuid en
fragiel haar.

250/1000 ml fles

6 ml ampullen x 13 pcs

7 ml ampullen x 12 pcs

100 ml spray

100 ml spray

pH 3.5

Tonic & hygienic
scalp lotion

Klinische studies
INSTRUMENTELE TEST
AANTAL WEKEN
BEHANDELING

EVALUATIE % BEHANDELDE
CASES

Verhoogde weerstand tegen
haaruitval

2

43%

6

70%

Toename van haardikte

6

67%

Vermindering**
SEBORRHEA

2

-8,27%

6

-10,78%

Strijd tegen vrije radicalen
(in vitro)

-

Aanzienlijk

Stimuleert doorbloeding in de
hoofdhuid (laser-doppler)

-

Snel (onmiddellijk)

EFFECT

**

Sebometrie - % vermindering talgproductie op de hoofdhuid

DERMATOLOGISCHE TEST***

Objectieve klinische evaluatie uitgevoerd onder dermatologisch toezicht.
Effectiviteit waargenomen door vrijwilligers (zelfevaluatie) na toepassing van de
volledige behandeling (shampoo + lotion)

EFFECT

AANTAL
WEKEN
BEHANDELING

EVALUATIE –
% BEHANDELDE CASES
DERMATOLOGISCH

ZELF-EVALUATIE

Toename van de
haardikte

6

-

73%

Verbeterde haarsterkte

6

-

83%

Verminderde
haaruitval

6

70%

77%

Verminderde
haaruitdunning

6

53%

70%

Vernieuwde haargroei

6

53%

73%

Versnelde haargroei

6

-

77%

Verminderde
SEBORRHEA

6

73%

70%

Verminderde ROOS

6

79%

86%

***

Test uitgevoerd in: laboratorium Evic Italia (Rome)

ZINTUIGLIJKE TEST
Gebruikswaardering, beoordeeld door vrijwilligers na een volledige behandeling
(shampoo + lotion)

EFFECT

ZELFEVALUATIE –
% BEHANDELDE CASES
SHAMPOO

LOTION

80%
97%
73%

77%
-

100%
97%
-

90%
87%
83%

87%
83%
70%

80%
73%
73%

PRODUCTKENMERKEN
Aangename geur
Goede schuimvorming
Goede reinigende werking
PRODUCTGEBRUIK
Gemakkelijk aan te brengen
Gemakkelijk uit te spoelen
Maakt het haar niet vet
Maakt het haar niet slap
CONDITIE VAN HET HAAR NA GEBRUIK
Maakt het haar zacht
Maakt het haar goed doorkambaar
Doet het haar glanzen

Protocol voor het testen van de effectiviteit
Volledige Lotion Concentrée behandeling
(Anti-hair loss treating shampoo + Anti-hair loss intensive treatment):
Gebruik lotion: 1 ampul (=6ml) per dag gedurende de 2 eerste weken. 1 ampul per week
gedurende de 4 volgende weken.
Vrijwilligers: Vrouwen van 25 tot 65 jaar . Fotoype: variërend van zeer licht tot
Mediterraans type, maar niet met olijfkleurige huid (type I-IV op de Fitzpatrickschaal).
Telogen effluvium (50% van de vrijwilligers). Androgenic alopecia (50% van de vrijwilligers).

DERMATOLOGISCH EN MICROBIOLOGISCH GETEST
CHROOM / NIKKELVRIJ - INTERNATIONAAL PATENT WO 99/20232

LOTION CONCENTREE HOMME

Een behandelkit voor elke man die actief zijn haaruitval wil bestrijden.
Een mannelijk anti-haaruitval* programma dat nieuwe haargroei
stimuleert, de hechting van het haar aan de hoofdhuid verstevigt en de
levensduur van een haar verlengt, dankzij de aanwezigheid van actieve
plantenextracten. De formule werd verrijkt met serenoa repens, dat 5-α
reductase (zet testosteron om in dihydrotestosteron, de oorzaak van
androgenetische alopecia) bestrijdt.

Shampoo
anticaduta
uomo

Trattamento
Crema
intensivo
gel
anticaduta uomo leggera

pH 4.8

pH 3.5

Male anti-hair loss
treating shampoo

Male anti-hair loss Light hold hair
intensive treatment* cream-gel

De gecombineerde werking
van serenoa repens, moringa
en kurkuma reinigt zachtjes
de huid en het haar. Dit
stimuleert de haargroei en
verwijdert het oliemasker
dat vaak samengaat met
mannelijk haarverlies.
Ideaal voor frequent
gebruik.

De krachtige gecombineerde
werking van actieve
plantenextracten en de
specifieke eigenschappen
van serenoa repens
heeft een antioxiderend
effect, waardoor de
hoofdhuidcirculatie
verbetert, het metabolisme
van het haarzakje
revitaliseert en de hoofdhuid
gehydrateerd is. Het haar
wint aan kracht en volume.

Speciale crèmetextuur
die het aanbrengen
vergemakkelijkt. Lichte,
zachte hold, voor een ganse
dag. Verrijkt met het Amino
Concentrée complex.

250/1000 ml fles

6 ml ampullen x 13 pcs

200 ml tube

100 ml spray

pH 7

Serenoa repens

vermindert 5-α
reductase. Een
dwergpalm met origine
in het zuidoosten
van de USA. De
vrucht werd door de
natives gebruikt als
geneeskrachtige
behandeling. Het
droge extract wordt
al minstens 200
jaar lang gebruikt
als behandeling
bij allerhande
pathologieën..

Gel medio

Gel lucido
estremo

Cera matt
playable forte

Cera matt
estrema

pH 6

pH 6

pH 7

pH 6.5

Medium hold
hair gel

Glossy extreme
hair gel

Strong hold matt
playable hair wax

Extreme hold matt
hair wax

Perfecte hold en maximaal
modelleereffect, zonder
residu in het haar. De
verzachtende ingrediënten
in de gel hydrateren en
vergroten het volume,
zonder het evenwicht aan
te tasten. Bevat Amino
Concentrée.

Sculpteert het haar voor een
glossy, gestructureerd effect
met lange, sterke hold.
Geschikt voor separatie,
modelling en hold van de
meest extreme stijlen. Het
voegt intense shine toe, deels
door de aanwezigheid van
Amino Concentrée.

Langdurige hold,
doorkambaar, controleert
beweging zonder het haar
stijf te maken, voor een
natuurlijke, matte look.
Laat een gemakkelijke
restyling met de handen toe
en laat geen residu achter.
Makkelijk uitwasbaar. Bevat
Amino Concentrée.

Separeert en definieert
individuele haarlokken,
structureert een volledige
haarstijl. Perfect voor het
modelleren en in de war
brengen van het haar.
Extreme hold met een
matte look. Makkelijk uit
te wassen. Bevat Amino
Concentrée.

200 ml tube

200 ml tube

100 ml pot

100 ml pot

Klinische studies
INSTRUMENTELE TEST
EFFECT

AANTAL DAGEN
BEHANDELING

KLINISCHE EVALUATIE % BEHANDELDE CASES
INSTRUMENTEEL

ZINTUIGLIJK

Verhoogde weerstand
tegen haaruitval

45

60%

-

Toename haardikte

45

80%

73%

14

-

60%

45

-

87%

Verminderde haaruitval

45

60%

73%

Verminderde
haaruitdunning

45

47%

53%

Hernieuwde haargroei

45

73%

73%

14

-

53%

45

-

73%

Verbeterde haarsterkte

Versnelde haargroei
Vermindering
SEBORRHEA

14

73%

80%

45

87%

87%

Verminderde roos

45

60%

80%

Protocol voor het testen van de effectiviteit
Volledige Lotion Concentrée Homme behandeling
(Male anti-hair loss treating shampoo + Male anti-hair loss intensive treatment):
Gebruik lotion: 1 ampul (=6ml) dagelijks gedurende de 2 eerste weken. 3 ampullen per week
gedurende de 4 volgende weken.

DERMATOLOGISCH EN MICROBIOLOGISCH GETEST
CHROOM / NIKKELVRIJ - Test uitgevoerd in: laboratorium Evic Italia (Rome)

LOTION CONCENTREE HOMME
SHAVE

Het allereerste dat een man ’s ochtends bezighoudt, is zijn scheerbeurt.
Sommigen verkiezen een mooi getrimde baard, anderen een gladde
kin. Hoe dan ook, dankzij hun exclusieve concentraat van actieve,
plantaardige ingrediënten, zijn de Medavita shaving producten steeds
zijn ideale partner.

Doccia - shampoo
Tonificante

Een kruidachtige plant
met sterke balsemende,
verfrissende,
tonifiërende,
zuiverende,
ontsmettende en
deodoriserende
eigenschappen. Reeds
zeer bekend bij de
Oude Egyptenaren en
Romeinen.

pH 5.5

Tonifying shampoo
& shower gel
Diepe, zachte reiniging
van huid en haar, zonder
uitdrogend effect. De
combinatie van abietinezuur
en sojaproteïnen heeft
een sebo-normaliserende
werking, is specifiek
aanbevolen voor de
mannelijke huid en
biedt een intens gevoel
van frisheid. Stimuleert
de vernieuwing van de

250 ml fles

Munt
(Mentha
arvensis)

epidermis dankzij de
aanwezigheid van melkzuur
en allantoïne, met krachtige
hydraterende, beschermende
en anti-irriterende
eigenschappen. Verzacht en
zuivert de huid en voorkomt
uitdroging en irritatie
dankzij de aanwezigheid
van aloë vera-extracten.
Muntolie zorgt voor een
aanhoudende verfrissing en
tonifiëring.

Aloë (Aloë vera)

Hydraterend,
verzachtend,
beschermend, herstelt
littekenweefsel. Een
plant uit Madagaskar
(Zuidelijk Afrika) die
reeds gekend was bij
de oude Egyptenaren
en Grieken voor
zijn geneeskundige
krachten.

Olio
emolliente
pre-rasatura

Crema da barba
idratante e protettiva

pH 5.5

pH 5.5

Pre-shave
soothing oil

Moisturizing
& protecting
shaving cream

Concentraat van natuurlijke
oliën, met verzachtende,
voedende en herstellende
eigenschappen, ter preventie
van irritaties veroorzaakt
door het scheren. Speciale,
niet-vette formule die
gemakkelijk door de
huid geabsorbeerd wordt.
Verzacht de stoppels en
de huid, als voorbereiding
op het scheren. Verbetert
de huidelasticiteit,
vermindert dehydratatie
en beschermt tegen
50 ml fles

schrammen, sneetjes en
ingegroeide haartjes. Bevat
natuurlijke adstringentiae
zoals rozemarijnolie en
verzachtende ingrediënten
zoals avocado- en rijstolie.
Essentiële muntolie verfrist
de huid, vitamine E en de
olie van Limnanthes alba
hebben dan weer een sterk
antioxiderende werking.
Extracten van aloë vera en
zanthalene bieden extreme,
lokale verzachting aan de
huid.

Deze formule, rijk aan
natuurlijke extracten met
krachtige antioxiderende
werking, garandeert vlot
scheren zonder de huid te
dehydrateren. Beschermt
de huid tijdens het scheren
dankzij de aanwezigheid
van verzachtende en
herstellende ingrediënten
zoals aloë vera,
zanthalene en allantoïne.
Het antioxiderende en

125 ml fles

regenererende jojoba
verzacht de geïrriteerde
huid, verstevigt ze en
voorkomt rimpels, terwijl
glycerine de huid hydrateert
en stevig en zacht maakt
met een gezonde gloed.
Zinkcitraat zet de haartjes
rechtop voor nauwkeuriger
scheren. Aanbevolen voor
de gevoelige huid die nood
heeft aan extra hydratatie,
voor het voorkomen van
rimpels en bij roodheid en
irritaties.

Gel da barba
di alta precisione

Balsamo rinfrescante
dopobarba

pH 6

pH 5.5

High precision
shaving gel

Aftershave cooling
balm

Makkelijk aan te brengen
op stoppels, waardoor het
scheemesje moeiteloos
over de huid glijdt en
de kans op schrammen,
sneetjes en ingegroeide
haartjes geminimaliseerd
wordt. Deze formule bevat
botanische extracten
die de huid verzachten
en beschermen tegen
ontstekingen en schrammen.
Uitstekend voor het
scheren van nek, gezicht en

125 ml fles

bakkebaarden, of het hoofd.
Bevat zinkcitraat, met een
adstringerende werking.
Stimuleert de celregeneratie,
dankzij de hydraterende,
regenererende en
verzachtende eigenschappen
van allantoïne en aloë
vera. Glycerine hydrateert,
versterkt, verzacht en
schenkt een gezonde gloed,
waardoor de huid zijdezacht
aanvoelt.

Herstelt de natuurlijke
balans van de huid en
voorkomt infecties.
Krachtige verzachtende en
hydraterende ingrediënten
verfrissen en verzachten de
huid, terwijl beschermende
ingrediënten een barrière
vormen tegen negatieve
omgevingsinvloeden
zoals pollutie, wind, stof
en UV-straling. Stimuleert
de celregeneratie en
normaliseert de hydralipide
film van de huid dankzij de
125 ml fles

hydraterende, voedende en
herstellende eigenschappen
van avocado-olie en
vitamine E. De verzachtende
en herstellende
eigenschappen van
zanthalene, aloë vera en
allantoïne, samen met de
decongesterende
eigenschappen van bisabolol
zijn ideaal om de huid
te verzachten en voor de
preventie van irritaties. Ze
houden de huid gezond, in
balans, sterk en stralend.

PUROXINE

Er zijn verschillende soorten schilfertjes, maar Puroxine bestrijdt ze
allemaal met éénzelfde zuiverende kracht. Het geheim achter deze antiroos* behandeling is de gecombineerde werking van mirre, piroctone
olamine en salicylzuur. Deze limiteert de bacteriële ontwikkeling en
huidschilfering, en vermindert het aantal micro-organismen
(Pytirosporum) dat jeuk veroorzaakt.

Shampoo
purificante
antiforfora

Lozione
antiforfora

pH 5.5

pH 3

Anti-dandruff
shampoo

Anti-dandruff
lotion

De antiseptische,
reinigende werking van
mirre gecombineerd
met zacht reinigende
bestanddelen zuiveren de
hoofdhuid en zijn een ware
schoonheidsbehandeling
voor het haar, dat zacht en
glanzend wordt.

Een intensieve behandeling
die de hoofdhuid regenereert
en diep reinigt, dankzij de
antiseptische, stimulerende
en regenererende
eigenschappen van mirre,
dat de bacterieontwikkeling
limiteert. Vermindert het
schilferen.

250/1000 ml fles

6 ml ampullen x 12 pcs
100 ml spray

Mirre
(Commiphora
myrrha)

Ontstekingswerend,
zuiverend,
desinfecterend. Een
aromatische harsgum
afkomstig van een
boom in Somalië,
Ethiopië, Soedan en het
Arabisch schiereiland.
Reeds bekend bij de
oude Egyptenaren
en Grieken voor
zijn geneeskrachtige
eigenschappen.

Klinische studies
INSTRUMENTELE TEST (IN VITRO)
EVALUATIE
EFFECT
SHAMPOO

LOTION

Antimicrobiële werking tegen
Staphylococcus aureus

Excellent

Excellent

Antimicrobiële werking tegen
Pytirosporum ovale

Excellent

Excellent

DERMATOLOGISCHE TEST**

Objectieve klinische evaluatie uitgevoerd onder dermatologisch toezicht.
Effectiviteit waargenomen door vrijwilligers (zelfevaluatie) na toepassing van de
volledige behandeling (shampoo + lotion)

EFFECT

AANTAL
WEKEN
BEHANDELING

EVALUATIE
DERMATOLOGISCH

ZELFEVALUATIE % BEHANDELDE
CASES

2

- 63%

-

4

- 90%

90%

Volledige verdwijning
van roos

4

27%***

-

Vermindering van jeuk

4

-

93%

Vermindering van
olieachtigheid

4

-

87%

Betere
doorkambaarheid

4

-

87%

Vermindering van roos

**

Test uitgevoerd in: laboratorium Evic Italia (Rome)

ZINTUIGLIJKE TEST

Gebruikswaardering, beoordeeld door vrijwilligers na een volledige behandeling
(shampoo + lotion)

EFFECT

ZELFEVALUATIE –
% BEHANDELDE CASES
SHAMPOO

LOTION

87%
90%
90%

83%
-

100%
100%
-

87%
87%
93%
90%

87%
87%
80%

87%
77%
73%

PRODUCTKENMERKEN
Aangename geur
Goede schuimvorming
Goede reinigende werking
PRODUCTGEBRUIK
Gemakkelijk aan te brengen
Gemakkelijk uit te spoelen
Maakt het haar niet vet
Droogt het haar niet uit
Maakt het haar niet slap
CONDITIE VAN HET HAAR NA GEBRUIK
Maakt het haar zacht
Maakt het haar goed doorkambaar
Doet het haar glanzen

Protocol voor het testen van de effectiviteit
Volledige Puroxine behandeling (Anti-dandruff shampoo + Anti-dandruff lotion):
Gebruik lotion: 1 ampul (= 6ml) 3 keer per week gedurende 4 weken
Vrijwilligers: Mannen en vrouwen van 18 tot 65 jaar. Fotoype: variërend van zeer licht tot
mediterraans type, maar niet met olijfkleurige huid (type II-IV op de Fitzpatrick schaal).
Zeer schilferige hoofdhuid (50% van de vrijwilligers heeft last van droge roos, 50% van de
vrijwilligers heeft last van olieachtige roos).

DERMATOLOGISCH EN MICROBIOLOGISCH GETEST
CHROOM/NIKKEL VRIJ

REQUILIBRE

Methodiek, regelmaat, discipline. Het evenwicht van de hoofdhuid
is een doel dat dag na dag bereikt moet worden met Requilibre, een
talgreducerend* programma dat zacht maar vastberaden overtollig
talg verwijdert, jeuk verzacht en de hoofdhuid diep reinigt. Zo blijft het
haar langer zuiver.

Shampoo
Lozione
sebo-equilibrante sebo-equilibrante
pH 5.5

pH 3

Sebum-balancing
shampoo

Sebum-balancing
scalp lotion

Een zachte, evenwichtige
formule die regelmatig
gebruikt kan worden.
Verhindert de typische
breekbaarheid van
haar op een talgrijke
hoofdhuid, en dit dankzij de
eigenschappen van soja en
gember. Zij versterken het
haar en voegen volume toe.

Een intensieve behandeling
die gebruik maakt van
piroctone olamine,
salicylzuur, rode algen,
gember en serenoa repens,
om opgehoopte cellen, die
door overtollig talg niet
weg konden, te verwijderen.
De hoofdhuid wordt
onmiddellijk verlost van zijn
olieachtige film.

250/1000 ml fles

6 ml ampullen x 12 pcs
100 ml spray

Gember
(Zingiber
officinale)

Stimulerend,
revitaliserend. Een
éénjarig kruid met
origine in het verre
oosten.

Soja
(Glycine max)

Verzorgend,
structurerend,
beschermend,
verzachtend,
herstellend.
Kruidenplant van de
Leguminosae familie.

Klinische studies
INSTRUMENTELE TEST (SEBOMETRIE)
EFFECT

AANTAL WEKEN
BEHANDELING

RESULTAAT

2

-19,70%

4

-30,64%

Geleidelijke vermindering van
talg op de hoofdhuid

DERMATOLOGISCHE TEST**

Objectieve klinische evaluatie uitgevoerd onder dermatologisch toezicht.
Effectiviteit waargenomen door vrijwilligers (zelfevaluatie) na toepassing van de
volledige behandeling (shampoo + lotion)

EFFECT

AANTAL
WEKEN
BEHANDELING

EVALUATIE
DERMATOLOGISCH

ZELFEVALUATIE % BEHANDELDE
CASES

2

- 70%

-

4

-90%

83%

Meer volume in het
haar

2

+73%

-

4

+87%

-

Betere
doorkambaarheid

4

-

73%

Het haar blijft langer
schoon

4

-

80%

Het haar blijft langer
in model

4

-

83%

Vermindering van
seborrhea

**

Test uitgevoerd in: laboratorium Evic Italia (Rome)

ZINTUIGLIJKE TEST

Gebruikswaardering, beoordeeld door vrijwilligers na een volledige behandeling
(shampoo + lotion)

EFFECT

ZELFEVALUATIE –
% BEHANDELDE CASES
SHAMPOO

LOTION

100%
90%
90%

90%
-

100%
100%
-

83%
83%
100%
87%

83%
83%
77%

80%
83%
80%

PRODUCT
KENMERKEN
Aangename geur
Goede schuimvorming
Goede reinigende werking
PRODUCTGEBRUIK
Gemakkelijk aan te brengen
Gemakkelijk uit te spoelen
Maakt het haar niet vet
Droogt het haar niet uit
Maakt het haar niet slap
CONDITIE VAN HET HAAR NA
GEBRUIK
Maakt het haar zacht
Maakt het haar goed doorkambaar
Doet het haar glanzen

Protocol voor het testen van de effectiviteit
Volledige Requilibre behandeling (Sebum-balancing shampoo + Sebum-balancing lotion):
Gebruik lotion: 1 ampul (= 6ml)3 keer per week gedurende 4 weken
Vrijwilligers: Mannen en vrouwen van 18 tot 65 jaar. Fototype: variërend van zeer licht
tot Mediterraans type, maar niet met olijfkleurige huid (type I-IV op de Fitzpatrick schaal).
Seborrhea op haar en hoofdhuid (sebometrische waarden > 220).

DERMATOLOGISCH EN MICROBIOLOGISCH GETEST
CHROOM/NIKKEL VRIJ

VELOUR

Extreme gevoeligheid is iets dat we onder controle moeten leren houden.
Velour is een kalmerend en verzachtend* programma, ontwikkeld
om het natuurlijke evenwicht van de huid te herstellen en irritatie en
roodheid te verlichten. De verzachtende en revitaliserende eigenschappen
van de plantaardige ingrediënten maken het een kostbare hulp bij de
bestrijding van een overgevoelige en geïrriteerde hoofdhuid.

Shampoo
lenitivo

Lozione
tranquillante

Lozione
dermorelax

pH 5.5

pH 6

pH 4.5

Soothing shampoo

Soothing scalp
lotion

Relaxing scalp
lotion

De werking van lavendel
en tarweproteïnen
reinigen de hoofdhuid
zachtjes, kalmeren de
irritatie en bieden een
onmiddellijke verlichting.
Het haar is zacht, makkelijk
doorkambaar en glanzend.

Een intensieve behandeling
die bijdraagt tot de
flexibiliteit en hydratatie
van de hoofdhuid.
Bestrijdt vrije radicalen en
neutraliseert de schade van
UV-straling. De werking
van de talrijke actieve
ingrediënten (inclusief
lavendel en goudsbloem)
vergemakkelijken de
celwisseling en herstellen
het evenwicht in het lipidemetabolisme van de huid.

Dankzij de gecombineerde
werking van zanthalene en
bisabolol elimineert deze
intensieve behandeling jeuk,
ongemak en druk op de
hoofdhuid. Onmiddellijke
verzachting van alle
types van irritatie van de
hoofdhuid. Excellente
noodbehandeling voor én na
chemische behandelingen
(kleuring en/of
ontkleuring).

6 ml ampullen x 12 pcs

6 ml ampullen x 12 pcs

100 ml spray

100 ml spray

250/1000 ml fles

Lavendel
(Lavandula
officinalis)

Verzachtend,
herstellend, verfrissend,
antibacterieel. Werd in
de geschiedenis gebruikt
voor parfums en in
persoonlijke hygiëne.
Werd algemeen gebruikt
als ontsmettingsmiddel
tot de 18e eeuw.

Kamille
(Matricaria
chamomilla)

Verzachtend,
ontstekingswerend,
antioxidant.
Geneeskrachtige plant
met interne werking
tegen spasmen en
spijsverteringsproblemen.
Uitwendig gebruik als
kalmeringsmiddel.

Klinische studies

(Volledige Soothing shampoo +Soothing scalp lotion behandeling)
INSTRUMENTELE TEST (COLORIMETRIE)
EFFECT

AANTAL WEKEN
BEHANDELING

EVALUATIE

4

-21,80%

Verminderde roodheid
van de huid

DERMATOLOGISCHE TEST**

Objectieve klinische evaluatie, uitgevoerd onder dermatologisch toezicht.
Effectiviteit waargenomen door vrijwilligers (zelfevaluatie) na toepassing van de
volledige behandeling (shampoo + lotion)
EFFECT

AANTAL
WEKEN
BEHANDELING

EVALUATIE
DERMATOLOGISCH

ZELFEVALUATIE % BEHANDELDE
CASES

2

-58%

-

4

-75%

-

Vermindering van
schilferen

2

-46%

-

4

-71%

-

Goede verzachtende
werking

4

83%***

90%

Vermindering van jeuk

4

-

90%

Helpt irritatie (door
externe factoren) te
voorkomen

4

-

80%

Verminderde roodheid
van de huid

Klinische studies
(Relaxing scalp lotion)

INSTRUMENTELE TEST (IN VITRO)
EFFECT

Beschermende/
herstellende werking

EFFECT

EVALUATIE

Herstelt en beschermt de vitaliteit
van de keratinocyten

+70%

ontstekingswerende werking

Excellent

DERMATOLOGISCHE TEST**

Objectieve klinische evaluatie, uitgevoerd onder dermatologisch toezicht.
Effectiviteit waargenomen door vrijwilligers (zelfevaluatie) na gebruik van de
volledige behandeling.

EFFECT

AANTAL
WEKEN
BEHANDELING

ZELFEVALUATIE % BEHANDELDE CASES
DERMATOLOGISCH

ZELF- EVALUATIE

Vermindering van
huiduitslag

4

70%

-

Vermindering van
schilferen

4

60%

-

Goede verzachtende
werking

4

83%

-

Vermindering van
irritatie

4

-

67%

Vermindering van jeuk

4

-

87%

**

Test uitgevoerd in: laboratorium Evic Italia (Rome)

ZINTUIGLIJKE TEST
(Soothing shampoo – Soothing scalp lotion – Relaxing scalp lotion)
Gebruikswaardering, beoordeeld door vrijwilligers na een volledige behandeling
ZELFEVALUATIE –
% BEHANDELDE CASES

EFFECT

SOOTHING

RELAXING

SCALP LOTION

SCALP LOTION

100%

93%

73%

93%

-

-

100%

-

-

100%

87%

80%

100%

-

-

-

87%

87%

-

90%

93%

-

87%

93%

Maakt het haar zacht

93%

80%

80%

Maakt het haar goed
doorkambaar

90%

80%

73%

Doet het haar glanzen

83%

80%

67%

SHAMPOO

PRODUCT
KENMERKEN
Aangename geur
Goede
schuimvorming
Goede reinigende
werking

GEBRUIK VAN
HET PRODUCT
Gemakkelijk aan te
brengen
Gemakkelijk uit te
spoelen
Maakt het haar niet
vet
Droogt het haar niet
uit
Maakt het haar niet
slap

CONDITIE VAN HET
HAAR NA GEBRUIK

DERMATOLOGISCH EN MICROBIOLOGISCH GETEST
CHROOM/NIKKEL VRIJ

Protocol voor het testen van de effectiviteit
Volledige Velour behandeling (Soothing shampoo + Soothing scalp lotion):
Gebruik lotion: 1 ampul (= 6ml) 3 keer per week gedurende 4 weken
Vrijwilligers: Vrouwen van 25 tot 65 jaar . Fototype: variërend van zeer licht tot
Mediterraans type, maar niet met olijfkleurige huid (type I-IV op de Fitzpatrick schaal) .
Gevoelige hoofdhuid (50% van de vrijwilligers) . Regelmatig gebruik van haarkleuringen
(50% van de vrijwilligers).
Relaxing scalp lotion behandeling:
Gebruik lotion: 1 ampul (= 6ml) eenmaal of vaker per week gedurende 4 weken
Vrijwilligers: Vrouwen van 18 tot 65 jaar . Fototype variërend van zeer licht tot
Mediterraans type, maar niet met olijfkleurige huid (type II-IV op de Fitzpatrick schaal).
Regelmatige jeuk gepaard gaand met schilfers op de hoofdhuid.

CUTIS PURA

Bereidt de hoofdhuid voor, en elimineert alles dat de actieve ingrediënten
van een behandeling kan hinderen. Cutis Pura is een ontgiftende*
voorbehandeling die de energie van de Japanse steranijs en de
zuurstofherstellende kracht van rode algen gebruikt om de hoofdhuid
te reinigen en om opgehoopte schilfers en overtollig talg te verwijderen,
zodat de huid opnieuw vrij kan ademen.

Emulsione
igienizzante cute

Preparatore
cutaneo

pH 3.5

pH 5.5

Hygienic scalp
emulsion

Pre-shampoo scalp
lotion

Zachte, exfoliërende
werking. Verwijdert
opgehoopte cellen en
lost talgopstoppingen
op. De bacteriële flora
wordt genormaliseerd
en de hoofdhuid wordt
voorbereid op een volgende
behandeling. Het geheim zit
in de Japanse steranijs, met
exfoliërende, reinigende en
herstellende eigenschappen.

Een kostbare lotion
als voorbehandeling
voor een shampoo.
Verwijdert metabolisch en
omgevingsresidu, dankzij de
werking van asparagopsis
armata, een rode alg die
de hoofdhuid voorziet van
zuurstof.

500 ml fles

100 ml spray

Japanse steranijs
anise
(Illicium verum)

Exfoliërend, reinigend,
herstellend,
talgregulerend. Een
struik met origine in
het verre oosten. Hij
dankt zijn naam aan
de stervorm van de
vrucht. De 8 punten
openen zich om een
zaad los te laten
wanneer ze rijp
zijn.

Rode algen
(Asparagopsis
armata)

Zuurstofregulerend,
evenwichtherstellend,
beschermend. De
algen groeien zo’n
50cm onder de
oppervlakte van de
Atlantische Oceaan,
zijn opgebouwd uit
roze fijne draden en
stekelige haakjes
waaraan het de naam
‘armata’ (gewapend)
dankt.

HYDRATIONIQUE

Zelfs het meest weerbarstige haar kan getemd worden. De beste manier
is met een verzorgende en hydraterende* post-shampoo behandeling:
Hydrationique. De uitstekende verzorgende, hydraterende en voedende
eigenschappen maken het haar mooier na het gebruik van de Medavita
hoofdhuidbehandelingen. Perfect voor statisch geladen, poreus haar dat
snel breekt.

Fluido cationico
pH 3.5

Ultra-conditioning
hair emulsion
Deze verzorgende
behandeling heeft een
grote affiniteit met de
haarvezel, dankzij de
aanwezigheid van
jojobaolie. Ze bedekt het
haar met een beschermende
film die een zijdezachte
glans, luchtigheid en
doorkambaarheid brengt.
Verrijkt met Amino
Concentrée en olijfolie.

150 ml tube
500 ml fles

Jojoba
(Simmondsia
chinensis)

Voedend, hydraterend,
verzachtend,
beschermend. De
balsem die van de
olieachtige zaadjes van
deze struik gemaakt
wordt, wordt al sinds
eeuwen gebruikt ter
behandeling van
zonnebrand in de
Sonorawoestijn in het
zuidwesten van de
USA en in Mexico.

Olijf
(Olea europaea)

Deze verzachtende,
voedende en
hydraterende vrucht,
met origine in het
nabije oosten, wordt
al sinds de oudheid
gebruikt voor diëten
en om de huid te
hydrateren. De oude
Romeinen noemden
een olijfoliemassage de
‘fontein van de jeugd”.

Foto’s:
Laurence Laborie
Bruno Gori

*Anti-haaruitval – ondersteuning bij preventie van haaruitval

*Mannelijke anti-haaruitval – ondersteuning bij preventie van mannelijke haaruitval

*Anti-roos – ondersteuning bij preventie van roos

*Talgreducerend – ondersteuning bij methodisch herstel van de natuurlijke balans van de hoofdhuid

*Kalmerend en verzachtend – ondersteuning bij hoofdhuidverlichting

*Ontgiftend – ondersteuning bij verbetering van de zuurstofregeling van de hoofdhuid

*Verzorgend en hydraterend – ondersteuning bij controle van weerbarstig haar

*Voeding – ondersteuning bij haardoorvoeding

*Reconstructie – ondersteuning bij herstel van de haarvezel

*Body & volume – ondersteuning bij verdikking van het haar

*Gladmakend – ondersteuning bij verbetering van het steilen van het haar

*Krullend haar – ondersteuning bij verbetering van de flexibiliteit van het haar

*Kleurbeschermend – ondersteuning bij kleurbescherming

*Zon - ondersteuning bij de bescherming van het haar in de zomer
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