


JAK BARDZO JESTEŚMY 
WRAŻLIWI?

DZIAŁANIE 
PRZECIWSTARZENIOWE

Każdy z nas ma mniej lub 
bardziej wrażliwą skórę.
Stresujące tempo życia, 
częste mycie włosów,
inwazyjne zabiegi lub 
czynności takie jak np. 
sport zwiększają wrażliwość 
skóry głowy i włosów.

Wysypki, suchość, tymczasowe 
łuszczenie się skóry lub 
łamliwość włosów mogą stanowić 
oznaki wrażliwej skóry głowy.

Sinsea zawiera Redoxinę, aktywną 
formułę stworzoną w laboratoriach 
Elgon i zawartą wyłącznie 
w kosmetykach tej marki. Podstawowymi 
składnikami Redoxiny są algi Kalmath, 
które mają działanie antyoksydacyjne 
i remineralizujące oraz aminokwasy 
keratynowe, elementarne białko 
zawarte w strukturze włosów 
i skóry głowy.



Kosmetyki SINSEA zostały stworzone do profesjonalnej 
pielęgnacji wrażliwej skóry głowy. Nie zawierają parabenów, 
siarczanów i są całkowicie bezpieczne. Zawierają olejki 
naturalnego pochodzenia służące do odzyskiwania równowagi, 
wygładzania i wzmacniania skóry głowy i włosów.

SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI

SINSEA

Sinsea zawiera 7 olejków naturalnego pochodzenia, każdy 
o innych właściwościach, by zapewnić skórze głowy 
zbalansowane połączenie środków zmiękczających, ochronę 
i zdrowy wygląd.

OLIWA Z OLIWEK 
 OLEJ Z KIEŁKÓW PSZENICZNYCH 

OLEJ MAKADAMIA 

 OLEJEK Z PESTEK BRZOSKWINI 

 OLEJEK Z OWOCÓW DZIKIEJ RÓŻY 
OLEJEK RYŻOWY 

 OLEJEK JOJOBA 

/ jeden z najstarszych olejków świata 
o działaniu zmiękczającym / / 
ma moc wzmacniającą / / o właściwościach 
nawilżających i antyoksydacyjnych, utrzymuje elastyczność 
włókien włosowych / /
o właściwościach odżywiających i odbudowujących dla 
długotrwałego piękna / / 
o słodkim zapachu, ma moc regenerującą / / 
nazywany również „eliksirem życia” o właściwościach 
nawilżających i ochraniających / /  
pochodzi z Ameryki, jest znany ze swoich właściwości 
zmiękczających i restrukturyzujących.  



W przypadku częstego mycia włosów Biodaily Bath – 
Szampon do częstego stosowania oczyszcza, przywracając 
właściwe pH skóry głowy. Ponadto pomaga w domknięciu 
poszczególnych warstw włosów zapewniając zdrowy wygląd 
włosom porowatym i  zmęczonym. Po każdorazowym użyciu 
tego szamponu zaleca się nałożenie odżywki.

DLA CZĘSTEGO MYCIA

Nutrienergetic Mask – Maska odżywczo-energetyzująca 
jest formułą o aksamitnej teksturze, która 
sprawia, że włosy są gęste i miękkie. 
Przeznaczona dla suchych włosów, nawilża 
i ułatwia ich rozczesywanie. Zaleca się użycie 
na umyte, wilgotne włosy. Po upływie czasu 
aplikacji (10 min.) produkt należy spłukać.

7 Oils Blend - Mieszanka 7 olejków 
jest odżywczym eliksirem dla każdego rodzaju włosów. 
Chroni i dyscyplinuje włosy na długości ułatwiając 
stylizację. Może być użyty na wilgotne 
lub suche włosy jako wykończenie stylizacji.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW NA DŁUGOŚCI



DLA PRZETŁUSZCZAJĄCEJ SIĘ SKÓRY GŁOWY

DLA SUCHEJ I ODWODNIONEJ SKÓRY GŁOWY

Mleczko łagodzące – Soothing Milk oczyszcza 
i nawilża suchą i odwodnioną skórę głowy. Produkt 
aplikuje się na suchą skórę głowy przed umyciem 
włosów szamponem i spłukuje. Szczególnie 
odpowiednim składnikiem dla suchej, napiętej 
i wrażliwej skóry głowy zawartym w mleczku jest 
aloes, który ma właściwości kojące.

Szampon nawilżający - Moisturizing Bath – Oil 
delikatnie oczyszcza, odbudowuje włókna włosowe 
i zapewnia miękkość. Stosuje się go jak zwykły 
szampon.

Żel Rebalancing Pre – Treatment eliminuje 
uczucie ciężkości i brudnych włosów. Jego 
działanie zakwaszające z wyciągiem z oczaru 
wirginijskiego pomaga utrzymać prawidłową 
fizjologię skóry głowy. Zaleca się użycie 
żelu przed użyciem szamponu, na suchą skórę 
głowy. Po odpowiednim czasie aplikacji żel 
należy spłukać.

Rebalancing Bath – Szampon przywracający 

prawidłowe wydzielanie sebum zawiera skrobię 

ryżową, która pomaga w usuwaniu 

zanieczyszczeń i regulacji wydzielania sebum.





SINSEA NIE ZAWIERA

Oprócz parabenów i SLS, kosmetyki z serii SINSEA 
nie zawierają również: wazeliny i podobnych 
substancji, butanu, propanu, 
triklosanu, ftalanów, 
parafiny, pochodnych 
minerałów, gmo, dodanych 
metalów, agresywnych 
czynników spieniających, 
olejów mineralnych.

UNIKALNOŚĆ SERII SINSEA

Celem pielęgnacji produktami SINSEA jest utrzymanie 
zdrowego wyglądu i piękna włosów oraz skóry głowy. Z tego 
powodu seria zawiera produkty przygotowujące do pielęgnacji, 
oczyszczania i pielęgnacji właściwej włosów na długości, 
przystosowane do różnych typów skóry głowy. 

ZAPACH

Produkty SINSEA mają kwiatowo 
– orientalny zapach, który daje 
poczucie zdrowych włosów dzięki 
starannie dobranym składnikom. 
Ta wyjątkowa nuta zapachowa 
została stworzona przez 
połączenie olejków petitgrain, 
rumianku, jaśminu, gardenii i mimozy. 
Dodatkowo została ona wzbogacona 
również o miód, a podstawowymi jej 
składnikami są wanilia i paczulka.



tel. 32/212 60 18, www.elgon.pl

DYSTRYBUTOR: FUH AFRO, Brzeszcze, ul. Siedliska 6
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