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Pełne blasku i zdrowo wyglądające włosy są niepodważalnym atrybutem piękna. 
W ostatnich latach pielęgnacja włosów stała się dla większości konsumentów tak 
samo istotna jak pielęgnacja skóry. Codzienne czynności pielęgnacyjne, styliza-
cyjne a także szkodliwe działanie czynników zewnętrznych mogą przyczyniać się 
do pogorszenia kondycji włosów, które stają się osłabione, łamliwe, nadmiernie 
przesuszone, pozbawione blasku a także trudne do rozczesywania i modelowa-
nia.

„Miejskie życie” związane ze stresem, ciągłym pośpiechem, zanieczyszczeniami 
środowiska sprawia, że konsumenci coraz częściej poszukują wielofunkcyjnych i 
efektywnych produktów do pielęgnacji włosów. Rosnące wymagania rynku sta-
wiają przed producentami kosmetyków coraz większe wyzwania. Nowoczesne 
kosmetyki segmentu pielęgnacji włosów muszą łączyć w sobie doskonałe wła-
ściwości kondycjonujące, ochronne, odżywcze, regenerujące oraz wzmacniające. 
Coraz silniej widoczny staje się także trend kosmetyków o działaniu anti-aging.

Wykorzystując swoje 30 letnie doświadczenie w produkcji surowców kosmetycz-
nych i dysponując innowacyjnymi technologiami, firma TRI-K Industries opraco-
wała szeroką gamę składników aktywnych zapewniających kompleksową pielę-
gnację włosów.

Fision KeraVeg 18
Alternatywa dla zwierzęcej keratyny

Od kilkudziesięciu lat hydrolizowana keratyna jest jednym z najpopularniejszych 
składników stosowanych w celu wzmocnienia i regeneracji włosów. Jednak ze 
względu na narastającą presję rynku i kontrowersje, które wzbudza odzwierzęce 
pochodzenie produktu, klienci poszukują alternatywnego surowca zapewniają-
cego taką samą bądź wyższą skuteczność działania.

Fision KeraVeg 18 to połączenie aminokwasów z pszenicy i soi wzbogacone czy-
stą argininą, seryną i treoniną, które otrzymywane są w procesie fermentacji z 
surowców pochodzenia roślinnego. Profil aminokwasowy tego alternatywnego 
dla hydrolizowanej keratyny surowca, odpowiada pod względem funkcjonalnym 
proporcjom aminokwasów obecnych w ludzkich włosach.

Zawarta w surowcu arginina wykazuje silne powinowactwo do powierzchni 
włosów, a tym samym zapewnia doskonałe właściwości ochronne i odżywcze. 
Wzmacnia włókna włosowe i zwiększa ich odporność na łamanie. Treonina utrzy-
muje prawidłową równowagę białkową, natomiast seryna jest prekursorem cera-
midów i wykazuje właściwości kondycjonujące włosy.

Badania skuteczności działania Fision KeraVeg 18 potwierdzają zwiększenie sprę-
żystości i wytrzymałości włosów, a co za tym idzie wyższą tolerancję na czynniki 
powodujące ich uszkodzenia. Wzrost sprężystości włosów zmniejsza ich podat-
ność na zniszczenia wywołane przez zabiegi stylizacyjne, a zwiększenie wytrzy-
małości włosów ogranicza ich łamliwość powodowaną m.in. częstym szczotko-
waniem.

Moc odżywczych protein w trosce o 
piękne i zdrowe włosy



Istotną zaletą produktu jest również poprawa rozczesywania włosów na mokro i na 
sucho, dzięki czemu włosy łatwiej się układają i są mniej narażone na dodatkowe 
uszkodzenia (Rysunek 1 i 2). 

Ponadto Fision KeraVeg 18 wykazuje potwierdzone badaniami właściwości prze-
ciwutleniające. Chroni włókna włosowe przed niekorzystnym działaniem reaktyw-
nych form tlenu, które mogą powodować przyspieszenie starzenia się włosów a 
także wywoływać podrażnienia skóry głowy.
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Rysunek 1. Poprawa właściwości włosów suchych

Rysunek 2. Poprawa właściwości włosów mokrych
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Quinoa Pro NPNFTM 
Ochrona koloru i blasku włosów

Quinoa, znana również pod nazwą komosa ryżowa, dzięki zawartości ośmiu nie-
zbędnych (egzogennych) aminokwasów, uważana jest za niezwykle cenne i peł-
nowartościowe białko. Przez starożytnych Inków nazywana „matką zbóż”. Upra-
wiana głównie w Andach w Ameryce Południowej, od wieków była głównym 
składnikiem pożywienia. Ze względu na jej wartości odżywcze cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem wśród konsumentów zdrowej żywności. Jej bogaty skład i uni-
kalne właściwości wykorzystywane są coraz szerzej w przemyśle kosmetycznym.

Hydrolizowane proteiny Quinoa tworzą ochronny film na włosach ogranicza-
jąc zniszczenia powodowane działaniem czynników zewnętrznych. Wiążą wodę 
wewnątrz włosów i wykazują dużą substantywność do ich włókien. Zawarte w 
surowcu aminokwasy wnikają w głąb włosa, zapewniając działanie pielęgna-
cyjne i ochronne, uwydatniając przy tym ich naturalny blask i zdrowy wygląd.

Produkt Quinoa Pro NPNF™ składa się z siedemnastu aminokwasów, które nio-
są za sobą szereg korzyści docenianych przez konsumentów. Kationowe ami-
nokwasy wiążą się z osłonką włosa, działając jak kotwica łącząca hydroliza-
ty z włóknami włosowymi. Pozwala to na zwiększenie osadzania się na ich 
powierzchni innych substancji np. barwników, które wykazują słabsze powi-
nowactwo do włosów. Anionowe aminokwasy natomiast tworzą rusztowanie 
wokół włosa, będące warstwę ochronną dla włókien włosowych i ich koloru. 

Quinoa Pro NPNF™ zwiększa absorpcję barwników podczas proce-
su koloryzacji. Ogranicza jego wypłukiwanie i zapewnia długotrwa-
łe utrzymywanie się intensywnego koloru włosów (Rysunek 3). Efektyw-
nie odżywia kolor włosów, zwiększa ich połysk i wpływa na poprawę 
rozczesywalności zarówno na mokro jak i na sucho, ułatwiając tym samym stylizację.

Rysunek 3. Poprawa trwałości koloru
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Baobab Tein NPNFTM 
Moc protein baobabu

Codziennie włosy narażone są na uszkodzenia powodowane niekorzystnym 
działaniem (szkodliwych) czynników zewnętrznych. Należą do nich m.in. uszkodze-
nia wywoływane działaniem reaktywnych form tlenu (ROS), czyli wolnych rodników. 
Reaktywne formy tlenu generowane przez promieniowanie UV, różne gorodzaju 
zabiegi z użyciem wysokich temperatur czy zanieczyszczenia mogą przyspieszać 
starzenie się włosów i osłabiać ich włókna.

Ochrona włosów przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych stanowi 
istotną kwestię pielęgnacji włosów, w skład której wchodzą likwidacja uszkodzeń, 
ochrona oraz odżywianie. Aby skutecznie przeciwdziałać tym uszkodzeniom po-
trzebny jest produkt, który zarówno zapobiega jak i naprawia powstałe uszkodzenia.

Firma TRI-K wprowadziła produkt o nazwie Baobab Tein NPNF™, który dzięki unikal-
nej mocy protein baobabu odbudowuje zniszczone włosy oraz zapewnia im zdrowy 
wygląd.

Baobab Tein NPNF™ jest kompleksowym rozwiązaniem 5 w 1, które wspomaga  
regenerację zniszczonych włosów, zwiększa ich wytrzymałość, chroni przed usz-
kodzeniami wywoływanymi przez promieniowanie UV, nawilża suche włosy oraz 
odżywia je od nasady aż po końce (Rysunek 4).

Rysunek 4. Ochrona i regeneracja uszkodzeń wywołanych przez UV - badanie sprężystości i wytrzymałości włosów
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