
Forgalmazza: Ökomarket Kft. online rendelés: www.biosampon.hu Telefon: 06 30 590 9243 

CHULEEVANDEVI B1, B2 ÉS A2 HAJTONIK 
A Chuleevandevi termékeknek nincs versenytársa a sejtosztódást segítő hatás (proliferáció a hajerősítés és hajnövesztés elősegítésére) és a 
demodex atka elleni küzdelem tekintetében. Hajnövekedés serkentésére; hullásra, kopaszodásra, viszkető fejbőrre, zsíros és száraz korpásodásra, 
valamint seborrhoeára kiváló eredménnyel használható. A New Orleansi Tulane Egyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkulásos 
esetek 88%-ában a demodex nevű szőrtüsző atka is megtalálható. Ezzel ellentétben, a normális hajsűrűséggel rendelkező emberek 91%-ának 
nincs ilyen élősködő-tenyészet a fején. 
Milyen problémára ajánljuk? 
 hajhullás 
 kopaszodás 
 viszketés 

 őszülés 
 demodex 
 

 A hajtonik gyógynövény-összetétele segíti a haj sejtjeinek egyensúlyban tartását, megállítja a hajhullást. 
 A gyógynövényekben található természetes összetevők, mint az aminosavak, vitaminok, ásványi anyagok, esszenciális zsírsavak, növekedési 

faktorok és antioxidánsok (flavonoidok, glikozidok stb.) revitalizálják a haj sejtjeit. 
 Gomba-, baktérium-, vírusölő hatású növényeknek köszönhetően megszünteti a viszketést, korpát, gyulladást. 
 Nemcsak a haj egészséges növekedését és megerősítését segíti elő, hanem az őszülést is mérsékli. 
A Chuleevandevi hajtonik csökkenti a kóros hajhullást és erősíti, megszépíti a hajat. (A „Spincontrol Asia Co., Ltd.” felmérési eredményei 
alapján.) 
Megközelítőleg 20%-kal megnöveli a haj sejtjeinek osztódását. (A „Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University” in vitro tesztje 
alapján.) 
 

Felhasználási javaslat 
Száraz fejbőrön használja (hajmosáskor a már megszárított fejbőrön). A problémás területeken (demodex esetén a teljes fejbőrön) készítsen 
választékot, 2-3 cm-enként cseppentsen közvetlenül a fejbőrre, majd ujjbegyével gyengéden masszírozza be. Ismételje az összes problémás 
területen. Felvitelt követően gyengéden masszírozza át a bőrét. Öblítés nélkül hagyja a tonikot a fejbőrén. 
Alkalmazza naponta kétszer (reggel és este). Használhatja dunsztolással is; ebben az esetben a tonik bemasszírozását követően tegyen fel egy 
zuhanysapkát és hagyja fenn egy óra hosszat vagy teljes éjszakára. 
A legjobb eredmény elérése érdekében használja folyamatosan 2-3 hónapig, gyengéd, szilikonmentes samponnal. 
 

Tartalom 
Chuleevandevi B1: 4×15 ml / doboz, 1 ampulla 6-7 napra elegendő 
Chuleevandevi B2: 145 ml / flakon (B1 utántöltő változata), 8-9 hétre elegendő 
Chuleevandevi Resurektion A2: 6×15 ml / doboz (prémium minőség, nagyobb koncentrációban tartalmazza az aktív hatóanyagokat), 1 ampulla 6-
7 napra elegendő 
 

Tárolás 
Szobahőmérsékleten (kerülje a magas hőmérsékletet; 40°C alatt tárolja). 
 

Egyéb felhasználás 
Szemöldök, bajusz, szakáll. 
 

Összetétel 
Chuleevandevi B1 és Chuleevandevi B2 (utántöltő) 
WATER, CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT, PROPANEDIOL (corn sugar), SESAMUM INDICUM SEED EXTRACT, AEGLE MARMELOS ROOT EXTRACT, 
SESAMUM INDICUM SEED OIL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, CYMBOPOGON NARDUS OIL 
Chuleevandevi Resurektion A2 (prémium – nagyobb koncentrációban tartalmaz gyógynövényeket) 
WATER, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, AEGLE MARMELOS ROOT EXTRACT, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED, ETHOXYDIGLYCOL, CITRUS 
AURANTIUM SINENSIS PEEL EXTRACT, SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD), VETIVERIA ZIZANOIDES EXTRACT, QUATERNIUM-15 (0.2%),, 
CYMBOPOGON NARDUS (CITRONELLA) OIL, CINNAMOMUM CAMPHORA (CAMPHOR) LEAF EXTRACT 
 

AKTÍV HATÓANYAGOK 
Bael Fruit [Aegle marmelos] - bengáli birs 
Felhasznált rész: gyümölcs 
Aktív hatóanyag: esszenciális zsírsavak, flavonoidok 
Gyógyhatás: revitalizálja a sejteket, kiegyensúlyozza a doshákat (hatóerőket: vata, pitta, kafa)  
Esszenciális zsírsavakat, flavonoidokat tartalmaz, melyek antioxidáns és anti-aging hatásúak, tehát segítik az ősz haj visszaszíneződését 
(melanogenezis). Gyógyszerészeti hatásuk segít megállítani a hajhullást, baktérium-, gomba-, vírus- és parazitaölő. 
 

Asiatic Pennywort [Centella Asiatica] - ázsiai gázló 
Felhasznált rész: levél 
Aktív hatóanyag: madecassic sav, asiatic és asiaticoside 
Gyógyhatás: segíti a hajnövekedést és megszűnteti az őszülést. Serkenti a kollagén termelődését, szövetregeneráló, frissítő, keringésserkentő, 
gyulladásgátló, bőrszerkezet javító, kedvező hatással van az irritált, ekcémás, pikkelysömörös bőrre, segíti a sebek, sérülések gyógyulását, 
bőrfeszesítő. 
 

Sesame [Sesamum Indicum] - szezám 
Felhasznált rész: mag 
Aktív hatóanyag: telítetlen zsírsavak (35-37%), esszenciális aminosavak, cink, vas, B-vitamin (mindegyik, kivéve B12) és antioxidánsok (pl.: lignan, 
E-vitamin) 
Gyógyhatás: antioxidáns, öregedés gátló [a lignannak és a tocopherolnak (E-vitaminnak) köszönhetően], revitalizálja a haj sejtjeit és a fejbőrt, 
serkenti a hajnövekedést, megszűnteti az őszülést. 
 

Egyéb thai gyógynövények: 
Több mint 10 féle, melyek kombinációja segíti a hajhullás megszűnését, generálja az egészséges hajnövekedést, megszűnteti az őszülést. 
Hatás: antibakteriális és gomba elleni, megszünteti a hajhullást. 
Származási hely: Thaiföld   
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CHULEEVANDEVI B16, B7, A5 ÉS A5 (HAB) SAMPON NORMÁL ÉS ZSÍROS FEJBŐRRE 
A Chuleevandevi termékeknek nincs versenytársa a sejtosztódást segítő hatás (proliferáció a hajerősítés és hajnövesztés elősegítésére) és a 
demodex atka elleni küzdelem tekintetében. Hajnövekedés serkentésére; hullásra, kopaszodásra, viszkető fejbőrre, zsíros és száraz korpásodásra, 
valamint seborrhoeára kiváló eredménnyel használható. A New Orleansi Tulane Egyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkulásos 
esetek 88%-ában a demodex nevű szőrtüsző atka is megtalálható. Ezzel ellentétben, a normális hajsűrűséggel rendelkező emberek 91%-ának 
nincs ilyen élősködő-tenyészet a fején. 
Milyen problémára ajánljuk? 
 normál és zsíros haj 
 hajhullás 
 korpa 

 viszkető fejbőr 
 seborrhoea 
 demodex 

Gyógynövények természetes tisztító hatóanyagait tartalmazza (nem szükséges erős tisztító vegyi anyag alkalmazása). 
 Kiegyensúlyozza a fejbőr faggyútermelését. 
 Megszünteti a korpásodást, viszketést, hajhullást, pattanásokat, gyulladást. 
 Erősíti a hajgyökeret. 
 Táplálja a hajat. 
 Elősegíti a hajnövekedést. 
 Megtisztítja a fejbőrt az elhalt hámsejtektől, beleértve a demodex petéit is. [A demodex irritálja a hámsejteket, ami sejtburjánzást (korpát) 

és viszketést okoz]. 
 

Felhasználási javaslat 
Tegyen kis mennyiségű sampont a fejbőr 5 területére: fejtető, jobb és bal halánték, homlok, tarkó (A habsampon esetén 2-3 pumpanyomásnyit). 
Gyengéden masszírozza be, hagyja hatni 3-5 percig (demodex esetén 10-15 percig), majd öblítse le és ismételje meg a folyamatot. 
Mosson hajat minden reggel (de legalább 3 naponta). 
 

Megjegyzés 
A sampon kevésbé habzik, mint az általános samponok. Ne használjon túl nagy mennyiséget a jobb habzás elérése érdekében, mert a haj 
elveszítheti rugalmasságát. 
Bizonyos esetekben hajhullást és viszketést okozhat a kezelés első hetében, amit előidézhet a gyógynövények méregtelenítő hatása, vagy az 
addig fejbőrben megbúvó, de a terápia hatására felszínre kerülő demodex által kiváltott irritáció. 
 

Tipp 
Alaposan rázza fel, a jobb habzás érdekében, vagy az első hajmosásnál hígítva, a másodiknál pedig töményen használja (a gyógynövények 
természetes habzást nyújtanak). 
Hajmosás után egy száraz törölközővel nyomkodja ki a vizet a hajából (ne dörzsölje, ne csavarja), majd szárítsa meg, közepes hőfokozattal. 
 

Tartalom 
Chuleevandevi B16 (enyhe): 150 ml / flakon, kb. 4 hétre elegendő 
Chuleevandevi B7 (normál): 150 ml / flakon, kb. 4 hétre elegendő 
Chuleevandevi Resurektion A5 (prémium / koncentrált változat): 100 ml / flakon, kb. 3 hétre elegendő 
Chuleevandevi Resurektion A5 hab (prémium / koncentrált változat): 150 ml / pumpás flakon, 4-6 hétre elegendő 
 

Tárolás 
Szobahőmérsékleten (kerülje a magas hőmérsékletet; 40°C alatt tárolja). 
 

Összetétel 
Chuleevandevi B16 (enyhe) 
WATER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT, SAPINDUS MUKUROSSI, HIBISCUS ROSA-SINENSIS LEAF EXTRACT, 
DISODIUM EDTA, PROPYLENE GLYCOL, DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE 
Chuleevandevi B7 (normál) és Chuleevandevi Resurektion A5 (prémium – nagyobb koncentrációban tartalmaz gyógynövényeket) 
WATER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT, HIBISCUS ROSA-SINENSIS LEAF EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL (1%), 
SAPINDUS MUKUROSSI, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE (0.3%), TAMARINDUS 
INDICA FRUIT EXTRACT 
Chuleevandevi Resurektion A5 habsampon (pumpás, prémium) 
WATER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT, HIBISCUS ROSA-SINENSIS LEAF EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE 
(GINGER) ROOT EXTRACT, SAPINDUS MUKUROSSI, TAMARINDUS INDICA FRUIT EXTRACT, DISODIUM EDTA, METHYL PARABEN, PROPYL PARABEN, 
PROPYLENE GLYCOL, DIAZODINYL UREA, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE 
 

AKTÍV HATÓANYAG: 
Acacia concinna 
Felhasznált rész: gyümölcspép (szárított gubó) 
Aktív hatóanyag: akácsav és származékai, concinnoside A-, B-, C-, D-, E-, F-vitamin, acacinin A-, B-, C-, D-, E-vitamin  
Gyógyszerészeti hatás: gomba- és baktériumölő 
Tradicionális gyógyhatás: korpa, seborrhoea és egyéb bőrbetegségek ellen, hajnövekedés serkentő – a szaponinok, melyek felületaktív 

anyagként működnek, természetes bőrt biztosítanak, megtisztítják a fejbőrt, míg a glikozidok és savak segítik a 
fejbőrproblémák, mint a gomba és baktérium fertőzések (melyek okozói lehetnek a korpának és a hajhullásnak) 
megszűntetését. 

„Népi gyógyászat”: Az ősi időkben a thaiföldiek – főleg az északi területeken – hitték, hogy az Acacia Concinna egy hatalmas, erőteljes 
növény, melyet Indra Deva (a felsőbb szellem) ajándékozott a föld népének. Meg tud javítani és tisztítani mindent ami 
rossz vagy „gonosz”. A leveleit levesekben használták, hogy megtisztítsa a mérgektől a vért és a zsírt (ami betegséget 
okoz). A gubó vízzel keverve bőr- és hajmosó, ami megtisztítja a fejet a rossz szellemektől, vagy a balszerencsétől, 
valamint alkalmazták samponként is. Néhány thaiföldi szerzetes, akik a dzsungelben éltek, vagy néhány jógi minden 
hónapban spirituális megtisztulásként alkalmazta hajon és testen. 

Származási hely: Thaiföld  
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CHULEEVANDEVI B15 ÉS A6 SAMPON NORMÁL ÉS SZÁRAZ FEJBŐRRE 
A Chuleevandevi termékeknek nincs versenytársa a sejtosztódást segítő hatás (proliferáció a hajerősítés és hajnövesztés elősegítésére) és a 
demodex atka elleni küzdelem tekintetében. Hajnövekedés serkentésére; hullásra, kopaszodásra, viszkető fejbőrre, zsíros és száraz korpásodásra, 
valamint seborrhoeára kiváló eredménnyel használható. A New Orleansi Tulane Egyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkulásos 
esetek 88%-ában a demodex nevű szőrtüsző atka is megtalálható. Ezzel ellentétben, a normális hajsűrűséggel rendelkező emberek 91%-ának 
nincs ilyen élősködő-tenyészet a fején. 
 
Milyen problémára ajánljuk? 
 normál és száraz fejbőr 
 egészségtelen, gyenge haj 
 szárazság okozta korpa 
 

 őszülés 
 hajhullás 
 demodex 
 

A növényi kivonatoknak köszönhetően 
 gyengéden megtisztítja a hajat 
 táplálja és erősíti a hajsejteket és a hajgyökeret 
 védi a hajszálakat 
 elősegíti a haj erősödését és pigmentációját 
 kiegyensúlyozza a fejbőr sejtjeit 
 megszünteti a korpásodást, viszketést, hajhullást, őszülést. 
 
Felhasználási javaslat 
Tegyen kis mennyiségű sampont a fejbőr 5 területére: fejtető, jobb és bal halánték, homlok, tarkó. Gyengéden 
masszírozza be, hagyja hatni 3-5 percig (demodex esetén 10 percig), majd öblítse le és ismételje meg a folyamatot. 
Mosson hajat minden reggel (de legalább 3 naponta). 
 
Megjegyzés 
A sampon kevésbé habzik, mint az általános samponok. Ne használjon túl nagy mennyiséget a jobb habzás elérése 
érdekében, mert a haj elveszítheti rugalmasságát. 
Bizonyos esetekben hajhullást és viszketést okozhat a kezelés első hetében, amit előidézhet a gyógynövények 
méregtelenítő hatása, vagy az addig fejbőrben megbúvó, de a terápia hatására felszínre kerülő demodex által kiváltott 
irritáció. 
 
Tipp 
Alaposan rázza fel, a jobb habzás érdekében, vagy az első hajmosásnál hígítva, a másodiknál pedig töményen használja 
(a gyógynövények természetes habzást nyújtanak). 
Hajmosás után egy száraz töröközővel nyomkodja ki a vizet a hajából (ne dörzsölje, ne csavarja), majd szárítsa meg, 
közepes hőfokozattal. 
 
Tartalom 
Chuleevandevi B15: 150 ml / flakon, kb. 4 hétre elegendő 
Chuleevandevi Resurektion A6: 100 ml / flakon, kb. 3 hétre elegendő 
 
Tárolás 
Szobahőmérsékleten (kerülje a magas hőmérsékletet; 40°C alatt tárolja). 
 
Összetétel 
Chuleevandevi B15 és Chuleevandevi Resurektion A6 
WATER, TEA-COCOYL GLUTAMATE, HIBISCUS ROSA-SINENSIS LEAF EXTRACT, CYMBOPOGON NADUS (CITRONELLA) OIL, 
ALPINIA OFFICINARUM ROOT EXTRACT, DISODIUM EDTA, PROPYLENE GLYCOL, DIAZOLIDINYL UREA (0.356%), 
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE (0.004%) 
 
AKTÍV HATÓANYAG: 
Hibiscus Rosa Sinensis - kínai hibiszkusz 
Felhasznált rész: levél 
Tudományos kísérlet: in vivo és in vitro tesztekkel végzett tanulmány során bizonyítást nyert, hogy a Hibiscus Rosa Sinensis elősegíti a 
hajnövekedést. 
 
Származási hely: Thaiföld   
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CHULEEVANDEVI A9 ARCKEZELŐ 
A Chuleevandevi termékeknek nincs versenytársa a sejtosztódást segítő hatás (proliferáció a hajerősítés és hajnövesztés elősegítésére) és a 
demodex atka elleni küzdelem tekintetében. Hajnövekedés serkentésére; hullásra, kopaszodásra, viszkető fejbőrre, zsíros és száraz korpásodásra, 
valamint seborrhoeára kiváló eredménnyel használható. A New Orleansi Tulane Egyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkulásos 
esetek 88%-ában a demodex nevű szőrtüsző atka is megtalálható. Ezzel ellentétben, a normális hajsűrűséggel rendelkező emberek 91%-ának 
nincs ilyen élősködő-tenyészet a fején. 
 
Milyen problémára ajánljuk? 
 gyulladt, pattanásos arcbőr 
 demodex 
 
Kizárólag növényi alapanyagok felhasználásával készül, káros mellékhatásoktól mentes. 

 Gyulladáscsökkentő. 
 Fertőzés gátló. 
 Csökkenti a rosacea tüneteit. 
 Megszünteti a demodex fertőzöttséget, pattanásokat, aknékat. 

 
Felhasználási javaslat 
Arctisztítás után az adagoló csőr segítségével cseppentsen kis mennyiséget közvetlenül az arcbőrére, vékony rétegben 
masszírozza be, hagyja fent éjszakára. (Pattanás kezelésekor elegendő a problémás területeken használni, demodex 
esetén a teljes arc kezelése szükséges.) 
Reggel arclemosóként is alkalmazható: kis mennyiséget oszlasson el arcbőrén, majd 3-5 perc hatóidő után langyos, 
tiszta vízzel öblítse le. 
 
Tartalom 
Chuleevandevi Resurektion A9: 15 ml, teljes arcbőrön alkalmazva 1 hónapra elegendő. 
 
Egyéb felhasználás 
Ajak herpesz kezelésére is alkalmazható, gyorsítja a gyógyulási folyamatot. 
 
Összetétel 
WATER, ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) FRUIT, CENTELLA ASIATICA, FERMENTED VEGETABLE 
 
AKTÍV HATÓANYAG: 
Asiatic Pennywort [Centella Asiatica] - ázsiai gázló 
Felhasznált rész: levél 
Aktív hatóanyag: madecassic sav, asiatic és asiaticoside 
Gyógyhatás: Serkenti a kollagén termelődését, szövetregeneráló, frissítő, keringésserkentő, gyulladásgátló, 
bőrszerkezet javító, kedvező hatással van az irritált, ekcémás, pikkelysömörös bőrre, segíti a sebek, sérülések 
gyógyulását, bőrfeszesítő. 
 
Származási hely: Thaiföld 
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CHULEEVANDEVI B3 ÉS A3 HAJPAKOLÁS, MÉLYKEZELŐ 
A Chuleevandevi termékeknek nincs versenytársa a sejtosztódást segítő hatás (proliferáció a hajerősítés és hajnövesztés elősegítésére) és a 
demodex atka elleni küzdelem tekintetében. Hajnövekedés serkentésére; hullásra, kopaszodásra, viszkető fejbőrre, zsíros és száraz korpásodásra, 
valamint seborrhoeára kiváló eredménnyel használható. A New Orleansi Tulane Egyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkulásos 
esetek 88%-ában a demodex nevű szőrtüsző atka is megtalálható. Ezzel ellentétben, a normális hajsűrűséggel rendelkező emberek 91%-ának 
nincs ilyen élősködő-tenyészet a fején. 
Milyen problémára ajánljuk? 
 száraz, sérült, egészségtelen, haj 
 töredezett hajvég 
 őszülés 
 szűk pórusok 

 viszkető fejbőr 
 bőrszárazság miatti korpa 
 demodex 
 

 Revitalizálja és méregteleníti a haj és a fejbőr sejtjeit. 
 Ápolja a sérült hajat. 
 1 havi alkalmazást követően megjelennek az új hajkezdemények. 
 A meglévő haj fényes, élénk színű lesz. 
 A korpásodás megszűnik. 
Felhasználási javaslat 
Kopaszodás / Demodex esetén: Első lépésként alkalmazza a Chuleevandevi hajtonikot. Ezt követően alaposan rázza fel a hajpakolást, hogy a 
folyékony és massza jellegű gyógynövények összekeveredjenek. Kis mennyiséget gyengéden masszírozzon fejbőrébe. Fedje le zuhanysapkával, 
tekerjen köré egy törölközőt. Hagyja fent legalább 20 percig (minél tovább, annál jobb), majd mosson hajat Chuleevandevi samponnal. 
Töredezett hajra / Psoriasis esetén: Tisztítsa meg haját és fejbőrét tiszta vízzel vagy samponnal. Rázza fel alaposan a hajpakolást, majd kis 
mennyiséget masszírozzon a törölközőszáraz hajába és fejbőrére. Fedje le zuhanysapkával és törölközővel. Hagyja fent 10-30 percig, ezután 
mosson hajat Chuleevandevi samponnal. 
 

Megjegyzés 
Súlyos hajhullás esetén fellazíthatja a gyenge hajgyökeret, hajhullást okozva. Ha nincs demodexe, az első hónapban ne használja, csak ha a 
hajgyökér megerősödött a hajtoniktól. 
 

Tartalom 
Chuleevandevi B3: 100 ml / tubus, kb 1 hónapra elegendő 
Chuleevandevi Resurektion A3: 60 ml / tubus, kb. 3 hétre elegendő 
 

Tárolás 
Szobahőmérsékleten (kerülje a magas hőmérsékletet; 40°C alatt tárolja). 
 

Egyéb felhasználás 
Szűk pórusok vagy zsíros fejbőr esetén a hajtonik nehezebben szívódik fel. A hajpakolással elősegíthető a jobb abszorpció. 
 

Összetétel 
Chuleevandevi B3 
WATER, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, AEGLE MARMELOS ROOT EXTRACT, CITRUS AURANTIUM SINENSIS PEEL EXTRACT, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) FRUIT OIL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, METHYL PARABEN (0.18%), PROPYL PARABEN (0.02%) 
Chuleevandevi Resurektion A3 
WATER, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, AEGLE MARMELOS ROOT EXTRACT, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED, CITRUS AURANTIUM SINENSIS 
PEEL EXTRACT, CYMBOPOGON NARDUS (CITRONELLA) OIL, CINNAMOMUM CAMPHORA (CAMPHOR) LEAF EXTRACT, VETIVERIA ZIZANOIDES 
EXTRACT, SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD), OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, METHYL PARABEN 
(0.18%), PROPYL PARABEN (0.02%) 
 

AKTÍV HATÓANYAGOK 
Bael Fruit [Aegle marmelos] - bengáli birs 
Felhasznált rész: gyümölcs 
Aktív hatóanyag: esszenciális zsírsavak, flavonoidok 
Gyógyhatás: revitalizálja a sejteket, kiegyensúlyozza a doshákat (hatóerőket: vata, pitta, kafa)  
Esszenciális zsírsavakat, flavonoidokat tartalmaz, melyek antioxidáns és anti-aging hatásúak, tehát segítik az ősz haj visszaszíneződését 
(melanogenezis). Gyógyszerészeti hatásuk segít megállítani a hajhullást, baktérium-, gomba-, vírus- és parazitaölő. 
 

Asiatic Pennywort [Centella Asiatica] - ázsiai gázló 
Felhasznált rész: levél 
Aktív hatóanyag: madecassic sav, asiatic és asiaticoside 
Gyógyhatás: segíti a hajnövekedést és megszűnteti az őszülést. Serkenti a kollagén termelődését, szövetregeneráló, frissítő, keringésserkentő, 
gyulladásgátló, bőrszerkezet javító, kedvező hatással van az irritált, ekcémás, pikkelysömörös bőrre, segíti a sebek, sérülések gyógyulását. 
 

Sesame [Sesamum Indicum] - szezám 
Felhasznált rész: mag 
Aktív hatóanyag: telítetlen zsírsavak (35-37%), esszenciális aminosavak, cink, vas, B-vitamin (mindegyik, kivéve B12) és antioxidánsok (pl.: lignan, 
E-vitamin) 
Gyógyhatás: antioxidáns, öregedés gátló [a lignannak és a tocopherolnak (E-vitaminnak) köszönhetően], revitalizálja a haj sejtjeit és a fejbőrt, 
serkenti a hajnövekedést, megszűnteti az őszülést. 
 

Egyéb thai gyógynövények: 
Több mint 10 féle, melyek kombinációja segíti a hajhullás megszűnését, generálja az egészséges hajnövekedést, megszűnteti az őszülést. 
Hatás: antibakteriális és gomba elleni, megszünteti a hajhullást. 
 

Származási hely: Thaiföld   



Forgalmazza: Ökomarket Kft. online rendelés: www.biosampon.hu Telefon: 06 30 590 9243 

CHULEEVANDEVI B4 ÉS A4 HAJPAKOLÁS 
A Chuleevandevi termékeknek nincs versenytársa a sejtosztódást segítő hatás (proliferáció a hajerősítés és hajnövesztés elősegítésére) és a 
demodex atka elleni küzdelem tekintetében. Hajnövekedés serkentésére; hullásra, kopaszodásra, viszkető fejbőrre, zsíros és száraz korpásodásra, 
valamint seborrhoeára kiváló eredménnyel használható. A New Orleansi Tulane Egyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkulásos 
esetek 88%-ában a demodex nevű szőrtüsző atka is megtalálható. Ezzel ellentétben, a normális hajsűrűséggel rendelkező emberek 91%-ának 
nincs ilyen élősködő-tenyészet a fején. 
 
Milyen problémára ajánljuk? 
 hajhullás 
 vékonyszálú, egészségtelen haj 
 demodex 

 

 
A friss, olajmentes gyógynövény gél természetes fehérjéket, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, melyek 
 elősegítik a haj vastagodását 
 fokozzák pigmentációját és fényességét 
 megszüntetik az őszülést. 
Éjszakára feltéve elpusztítja a kifejlett demodexet (szőrtüsző atkát, ami hajhullást is okozhat). 
 
Felhasználási javaslat 
3 módon alkalmazható: 
1. Reggel, hajmosás után masszírozza a fejbőrébe, hagyja hatni 20-30 percig, majd mossa le. 
2. A leghatékonyabb táplálás érdekében vagy a demodex elleni kezelés során este, a hajtonik használata után 

masszírozza fejbőrébe, húzzon zuhanysapkát, tekerjen rá törölközőt és hagyja fent éjszakára. Reggel samponos 
hajmosással öblítse le. (A gyógynövényekkel szembeni esetleges kezdeti érzékenység, valamint hideg esetén ne 
használja éjszakára.) 

3. Hajmosás után a fejbőrön hagyható öblítés nélkül.  
(Demodex fertőzöttség vagy helyi hajhullás esetén, a legjobb eredmény elérése érdekében alkalmazza 2 hétig 
minden nap.) 

 
Megjegyzés 
A növényből származó nyák fellazíthatja a gyenge, inaktív hajhagymákat, ezáltal hajhullást okozhat, ezért súlyos 
hajhullás esetén - ha nincs demodexe - az első hónapban ne használja, csak ha a hajgyökér megerősödött a hajtoniktól. 
 
Tartalom 
Chuleevandevi B4: 150 ml / flakon, kb. 1 hónapra elegendő 
Chuleevandevi Resurektion A4: 100 ml / flakon, kb. 3 hétre elegendő 
 
Tárolás 
Tartsa hűtőszekrényben (2-4 °C között). 
 
Egyéb felhasználás 
Ideális hámlás, égető érzés és irritáció kezelésére is. 
 
Összetétel 
Chuleevandevi B4 
WATER, CLITORIA TERNATEA FLOWER EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT, CITRUS AURANTIUM SINENSIS 
PEEL EXTRACT, CYMBOPOGON NADUS (CITRONELLA) OIL, ALPINIA OFFICINARUM, METHYL PARABEN (0.18%), PROPYL 
PARABEN (0.02%) 
Chuleevandevi Resurektion A4 
WATER, CLITOREA TERNATEA FLOWER EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, AEGLE MAMELOS ROOT EXTRACT, 
ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) WATER, CITRUS AURANTIUM SINENSIS PEEL EXTRACT, CYMBOPOGON NADUS 
(CITRONELLA) OIL, ALPINIA OFFICINARUM ROOT EXTRACT, METHYL PARABEN (0.18%), PROPYL PARABEN (0.02%) 
 
AKTÍV HATÓANYAG: 
Asian Pigeon [Clitoria Ternatea] - pillangó-bors 
Felhasznált rész: virág 
Aktív hatóanyag: anthocyanin, protein 
Gyógyhatás: antibakteriális és gomba elleni, megszünteti a hajhullást. 
 
Származási hely: Thaiföld   



Forgalmazza: Ökomarket Kft. online rendelés: www.biosampon.hu Telefon: 06 30 590 9243 

Gyógynövények - a természet ajándékai 
A Chuleevandevi termékeknek nincs versenytársa a sejtosztódást segítő hatás (proliferáció a hajerősítés és hajnövesztés elősegítésére) és a 
demodex atka elleni küzdelem tekintetében. Hajnövekedés serkentésére; hullásra, kopaszodásra, viszkető fejbőrre, zsíros és száraz korpásodásra, 
valamint seborrhoeára kiváló eredménnyel használható. A New Orleansi Tulane Egyetem kutatóintézetének eredményei szerint a hajritkulásos 
esetek 88%-ában a demodex nevű szőrtüsző atka is megtalálható. Ezzel ellentétben, a normális hajsűrűséggel rendelkező emberek 91%-ának 
nincs ilyen élősködő-tenyészet a fején. 
 
Chuleevandevi B1, B2, A2 hajtonikban, Chuleevandevi B3, A3 hajpakolásban 
 
1.) Bael Fruit [Aegle marmelos] - bengáli birs 
Felhasznált rész: gyümölcs 
Aktív hatóanyag: esszenciális zsírsavak, flavonoidok 
Gyógyhatás: revitalizálja a sejteket, kiegyensúlyozza a doshákat (hatóerőket: vata, pitta, kafa)  
Esszenciális zsírsavakat, flavonoidokat tartalmaz, melyek antioxidáns és anti-aging hatásúak, tehát segítik az ősz haj 
visszaszíneződését (melanogenezis). Gyógyszerészeti hatásuk segít megállítani a hajhullást, baktérium-, gomba-, vírus- 
és parazitaölő. 
 
2.) Asiatic Pennywort [Centella Asiatica] - ázsiai gázló 
Felhasznált rész: levél 
Aktív hatóanyag: madecassic sav, asiatic és asiaticoside 
Gyógyhatás: segíti a hajnövekedést és megszűnteti az őszülést. Serkenti a kollagén termelődését, szövetregeneráló, 
frissítő, keringésserkentő, gyulladásgátló, bőrszerkezet javító, kedvező hatással van az irritált, ekcémás, 
pikkelysömörös bőrre, segíti a sebek, sérülések gyógyulását. 
 
3.) Sesame [Sesamum Indicum] - szezám 
Felhasznált rész: mag 
Aktív hatóanyag: telítetlen zsírsavak (35-37%), esszenciális aminosavak, cink, vas, B-vitamin (mindegyik, kivéve B12) és 
antioxidánsok (pl.: lignan, E-vitamin) 
Gyógyhatás: antioxidáns, öregedés gátló [a lignannak és a tocopherolnak (E-vitaminnak) köszönhetően], revitalizálja a 
haj sejtjeit és a fejbőrt, serkenti a hajnövekedést, megszűnteti az őszülést. 
 
4.) Egyéb thai gyógynövények: 
Több, mint 10 féle, melyek kombinációja segíti a hajhullás megszűnését, generálja az egészséges hajnövekedést, 
megszűnteti az őszülést. 
Hatás: antibakteriális és gomba elleni, megszünteti a hajhullást 
 
Chuleevandevi B16, B7, A5 hajsamponban 
 
1.) Shikakai [Acacia Concinna] - akác 
Felhasznált rész: gyümölcspép (szárított gubó) 
Aktív hatóanyag: akácsav és származékai, concinnoside A-, B-, C-, D-, E-, F-vitamin, acacinin 
Gyógyhatás: korpa és bőrbetegségek ellen, hajnövekedés serkentő, a szaponinok, melyek felületaktív anyagként 
működnek, természetes bőrt biztosítanak, megtisztítják a fejbőrt, míg a glikozidok és savak segítik 
a fejbőrproblémák, mint a gomba- és baktériumfertőzések (melyek okozói lehetnek a korpának és a hajhullásnak) 
megszűntetését. 
„Népi gyógyászat”: az ősi időkben a thaiföldiek – főleg az északi területeken – hitték, hogy az Acacia Concinna egy 
erőteljes növény, melyet Indra Deva (a felsőbb szellem) ajándékozott a föld népének. Meg tud javítani és tisztítani 
mindent, ami rossz vagy „gonosz”. A leveleit levesekben használták, hogy megtisztítsa a mérgektől a vért és a zsírt (ami 
betegséget okoz). A gubó vízzel keverve bőr- és hajmosó. Néhány thaiföldi szerzetes és jógi minden hónapban 
spirituális megtisztulásként alkalmazta hajon és testen. A mai napig széles körben alkalmazzák Thaiföld déli részein, 
hogy áldást, egészséget, szerencsét adjanak az öregeknek. 
 
Chuleevandevi B15, A6 hajsamponban 
 
1.) Hibiscus Rosa Sinensis - kínai hibiszkusz 
Felhasznált rész: levél 
Tudományos kísérlet: in vivo és in vitro tesztekkel végzett tanulmány során bizonyítást nyert, hogy a Hibiscus Rosa 
Sinensis elősegíti a hajnövekedést. 
 


