PROFESSIONAL HAIR CARE

K�ş�selleşt�r�leb�l�r ve Profesyonel Saç Bakım Ürünler�

CONCEPT BEAUTY SHAMPOO
Am�no as�d�n muc�zes� artık saçlarınızda!
Concept Beauty Şampuan, özel formülü sayes�nde saç ve saç der�s�n� tahr�ş etmeden
naz�kçe tem�zlerken, �çer�ğ�ndek� am�no as�t b�leşenler� �le saçın kaybett�ğ� nem� ger�
kazanmasına yardımcı olur. Formülünde kond�syonerler ve prote�n�n yapı taşı olan
am�noas�t karışımlarını �çeren aynı zamanda EcoCert sert�f�kasına sah�p akt�f
nemlend�r�c�ler bulunur. Kond�syonerler ıslak saçta tarama kolaylığı sağlamanın yanında
saçın kolay şek�l almasına yardımcı olur. Nemlend�r�c� akt�f �se saçın “cortex” ve “cut�cle”
bölümler�nde hasar almış bölgelerde hızlı b�r onarım gerçekleşt�r�r. Concept Beauty
Şampuan’ın �çer�ğ�nde SLS, SLES, ALS g�b� c�ld� rahatsız eden ve saç der�s� problemler�ne
yol açab�lecek sülfat türevl� yüzey �le �lave tuz ve paraben bulunmaz.
∙ İçer�ğ�ndek� m�ld yüzey akt�ﬂer� c�ld� �rr�te etmez.
∙ Günlük kullanıma uygundur.
∙ Organ�k �çer�ğe sah�pt�r ve %100 ger� dönüştüreb�l�r.
∙ Ecocert - Cosmos sert�f�kalı �çer�ğe sah�pt�r.
∙ Saç ve saç der�s�ne dost pH değer�ne sah�pt�r.

CONCEPT BEAUTY DERMO SHOT BAKIM

Concept Beauty Bakım Shot’larımızı tek başlarına saçınıza uygulayab�leceğ�n�z g�b�, Concept Beauty Şampuan
�le �y�ce karıştırıp kullanab�l�r ve olağanüstü b�r sonuç elde edeb�l�rs�n�z. Bakım Shot’ı karıştırılmış Concept
Beauty Şampuanı saçınızı ıslattıktan sonra saç der�n�zden başlayıp masaj yaparak uygulayın. Şampuanı 5 - 10
dk. beklett�kten sonra saçınızı artık �y�ce durulayab�l�rs�n�z. Bu �şlem� b�rkaç kez tekrar edeb�l�rs�n�z. Günlük
kullanım �ç�n uygundur.
Tek Başına Kullanım: Tem�z ve neml� saçınıza ve saç der�n�ze kısa mesafeden ş�şen�n tamamını sıkarak
uygulayın. Saç d�pler�nden başlayarak masaj yaparak saçınıza yed�r�n. 15-20 dk. bekley�n ve ardından
durulayın.

DÖKÜLEN VE ZAYIF SAÇ TİPLERİ

ANTI HAIR LOSS

Concept Beauty Dökülme Önley�c� Dermo Ha�r Shot farklı nedenlerle ortaya çıkan
yoğun, hızlı ve an� saç dökülmeler�ne karşı etk�l�d�r. Özell�kle �çer�ğ�nde bulunan g�nseng,
zayıﬂamış saç kökler�n� canlandırır, cüce palm�ye de vücutta fazla salgılanması hal�nde
saç dökülmeler�ne neden olan DHT (d�h�drotestosteron) hormonunu kontrol altında tutar.
Anajen fazı uzatan ve daha uzun saç elde ed�lmes�n� sağlayan Prov�tam�n B5 sayes�nde
de kök hücre fol�küller�n�n yen�den akt�ﬂeşmes�n� destekleyerek hücre ölümler�n�n önüne
geçmeye yardımcı olur. Aynı zamanda dökülmey� hızlandıran saç der�s� �r�tasyonunu
azaltmaya yardımcı olan Concept Beauty Dökülme Önley�c� Dermo Shot, saçları onarma
özell�ğ�ne de sah�pt�r.

CONSTRUCTIVE

KIRILMIŞ/TELLENMİŞ ZAYIF VE MAT SAÇ TİPLERİ
Concept Beauty Yapılandırıcı Dermo Ha�r Shot, formülünde yer alan “Smart Wheat
Prote�n” sayes�nde zarar görmüş, yıpranmış saçları onarır. Saç d�renc�n�, gücünü ve
elast�k�yet�n� gel�şt�r�r. Şampuanın der�n tem�zleme akt�v�tes�n� arttırır. Saçın dıştan �çe
tüm tabakalarında akt�f görev alır. Saç teller�ne nüfuz ederek, saç teller�n� besler ve
restore eder.
İç korteks tabakasında saçın canlılığını arttırır, günlük bakımını yapar, dış ortam
etkenler�ne (strese) karşı koruma sağlar, saç yaşlanmalarını gec�kt�r�r. Dış küt�küllerde
yüzey� pürüzsüzleşt�rerek, tarama kolaylığı sağlar. Saçların b�rb�r�ne dolanmasını engeller
ve yüzey�n� onarır. Aynı zamanda pürüzsüz, �peks� ve neml� b�r saç yapısı �ç�n de çalışır.

KERATIN

KİMYASAL İŞLEM GÖRMÜŞ SAÇ TİPLERİ
Concept Beauty Kerat�nl� Dermo Ha�r Shot, GDO �çermeyen h�drol�ze mısır, buğday ve
soya prote�nler� sayes�nde saç fol�küller� üzer�ndek� hasarları onarır, saçı pürüzsüzleşt�r�r ve
saç yıpranmalarını ortadan kaldırır. H�drol�ze prote�nler, saçın doğal nem faktöründen
sorumludur ve bu da saçın neml� gözükmes� aynı zamanda elast�k yapısı �ç�n kr�t�k b�r
öneme sah�pt�r.
İç�nde bulunan kerat�n prote�nler, saçı d�rençl�, güçlü ve dış etk�lere karşı dayanıklı hale
get�r�r. Prote�nler, küt�kül tabakasına yapışarak b�r f�lm oluşturur ve saçın neml� kalarak
daha yumuşak ve memnun ed�c� b�r dokuya kavuşmasını sağlar. Özel olarak formüle ed�len
m�neral kompleks, saçın temel yapı taşlarını destekleyerek �ht�yacı olan bakımı sağlar.
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WAVY & CURLY

DALGALI, BUKLELİ VE KIVIRCIK SAÇ TİPLERİ
Concept Beauty Bukle Bel�rg�nleşt�r�c� Dermo Ha�r Shot, zeng�n pol�sakkar�t
komb�nasyonu �çeren tamamen b�tk�sel b�r akt�ft�r. İçer�ğ�nde keten tohumu ve ch�a
tohumu bulunan Bukle Bel�rg�nleşt�r�c� Shot, saç bütünlüğünden ödün vermeks�z�n doğal
görünümlü bukleler yaratır. Keten ve ch�a tohumlarının jelleşme �le su tutma kapas�teler�
çok yüksek olduğundan saçları nemlend�r�r ve yumuşatır. Saç teller�ne f�berler�n tutucu
etk�s�yle de saçın dayanıklılığını ve esnekl�ğ�n� arttırır.
Concept Beauty Bukle Bel�rg�nleşt�r�c� Shot, keten ve ch�a tohumlarından gelen muc�vez�
b�r �çer�ğe sah�pt�r. Keten tohumları, çoklu doymamış yağ as�tler� bakımından zeng�nd�r ve
öneml� sev�yelerde prote�n, d�yet l�f�, fenol�k b�leş�kler, v�tam�nler ve m�neraller �çer�r. Bu
çok çeş�tl� �çer�ğ�yle saç kökler�n� besler, saçların sağlıklı b�r şek�lde uzamasına yardımcı
olur, saça parlaklık ve dayanıklılık ver�r. Keten tohumu da zeng�n �çer�ğ�yle saçlara
dayanıklılık kazandırır.

MOISTURIZING

KURU VE YIPRANMIŞ SAÇ TİPLERİ
Concept Beauty Nemlend�r�c� Dermo Ha�r Shot, nem�n� kaybett�ğ� �ç�n kırılarak veya
koparak dökülen saçlara, �çer�ğ�ndek� b�tk�sel b�leşenler ve zeng�n akt�ﬂer �le nem terap�s�
uygular. Saçları besleyerek güçlenmeler�ne destek olur. Hem saçların nem denges�ne
kavuşmasına yardımcı olurken hem de saçlara �peks� b�r dokunuş ve yumuşaklık ver�r.
Kuru ve ıslak saçlara tarama kolaylığı sağladığı g�b� aynı zamanda boyalı saçlarda da
boyayı korur. Bunların yanında saç der�s�n�n salgıladığı yağın düzenlenmes�ne yardımcı
olur ve “ant�enﬂamatuar” özell�ğe sah�p �çer�ğ� sayes�nde saçı uyararak, doğal yoldan
kend�s�n� tedav� etmes�n� destekler.

REBALANCER

ÇABUK YAĞLANAN SAÇ TİPLERİ
Concept Beauty Yağlanma Dengeley�c� Dermo Ha�r Shot, özel olarak gel�şt�r�lm�ş �çer�ğ�
sayes�nde sorunlu ve aşırı yağlanan saç der�s�ne bakım yapar, gerekl� olan nem� saç
der�s�ne hapseder. Saç der�s�nde bulunan ve yağ bezler�n�n meydana get�rd�ğ� b�r tür salgı
olan sebumu dengeler. Aşırı yağlanan saç der�s� sorunlarından b�r� olan saç
dökülmeler�ne karşı da etk�l�d�r. Aynı zamanda b�tk�sel akt�ﬂer�n ant�enﬂamatuvar etk�s�
�le daha sağlıklı b�r saç der�s� yaratırken; �çerd�ğ� v�tam�n kompleks� sayes�nde saçı besler.
Yağlanmayı kontrol altına alarak saç der�s�n�n nefes almasını sağlar. Concept Beauty
Yağlanma Dengeley�c� Dermo Shot’ın �çer�ğ�nde bulunan doğal elementler �se saça
�ht�yacı olan bakımı sağlar.

COLOR PROTECTIVE

BOYALI, RÖFLELİ VE PERMALI SAÇ TİPLERİ

Concept Beauty Renk Koruyucu Bakım Shot, ultrav�ole (UV) radyasyonu, hava k�rl�l�ğ�,
ağır metaller g�b� çevresel faktörler �le k�myasal stres faktörler�ne karşı tüm saç t�pler�n�
korumak �ç�n yen�l�kç� akt�ﬂerle gel�şt�r�lm�şt�r. P�not No�r üzümünden elde ed�len
“procyan�d�n” �le gel�şt�r�len GSP-T akt�f�, çevresel stres ve k�myasal uygulamalardan
kaynaklanan hasarlara karşı saçı korur. Boyalı saçın; yıkama, den�z suyu ve UV
radyasyonundan dolayı yıpranıp solmasını engeller, renk tutunurluğunu ve kalıcılığını
arttırır. Saç boyası ve perma uygulamasının saç der�s�nde yol açtığı �rr�tasyonu �y�leşt�r�r.
Yapılan araştırmalara göre Concept Beauty Renk Koruyucu Bakım Shot’ının UV’ye bağlı
saç hasarını yüzde 41 oranında azalttığı görülmüştür.

CONCEPT BEAUTY SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ
HAIR ACTIVATING SERUM

SEYREK, ZAYIF VE DÖKÜLEN SAÇ TİPLERİ

Concept Beauty Akt�ﬂeşt�r�c� Saç Serumu, saç kökler�n� harekete geç�rmeye, saç
büyümes�n� hızlandırmaya, saçları sıklaştırıp seyrek bölgeler�n gürleşmes�ne yardımcı
olur. G�nseng, sarımsak, ısırgan, nane ve cüce palm�yeden elde ed�lm�ş b�tk�sel b�leşenler
ve Prov�tam�n B5 sayes�nde kök hücre fol�küller�n� yen�den akt�ﬂeşt�r�r. Aynı zamanda yen�
kök hücre oluşumunu arttırarak kök hücreler�n fenot�p�n� güçlend�r�r ve hücre ölümler�n�n
önüne geçmeye yardımcı olur.
Kl�n�k olarak gözlemlenen sonuçlara göre Concept Beauty Akt�ﬂeşt�r�c� Saç Serumu,
yoğun saç kaybı yaşanan dönem� 3 ay �ç�nde ters�ne çev�r�r ve büyüme sürec�n� yen�den
başlatarak saç yoğunluğunu arttırır. Dökülmey� hızlandıran saç der�s� �r�tasyonunu
azaltırken; saç fol�küller�n�n uzunluğunu arttırır.

PROTEIN COMPLEX HAIR MASK

KİMYASAL İŞLEM GÖRMÜŞ SAÇ TİPLERİ

Concept Beauty İpek Prote�n Kompleks Saç Maskes�, boya uygulaması g�b� k�myasal
�şlemlerden dolayı yıpranmış ya da ısıl �şlem görmüş saçları yen�l�kç� b�r akt�f olan �pek
prote�n� �le onarır. Saçı kırılmalara ve koparak dökülmelere karşı güçlend�r�r ve korur.
İçer�ğ�ndek� organ�k sert�f�kalı nemlend�r�c�ler sayes�nde saçın nem �ht�yacını en üst
sev�yede karşılar.
Zeyt�n, ayç�çek ve shea yağları �le saçı besleyerek saça �peks� b�r yumuşaklık kazandırır.
Kıvırcık saçlarda b�le düzleşt�rme �şlem� daha kolay ve daha kalıcı hale gel�r. Saçlardak�
elektr�klenmey� ortadan kaldırır. Özell�kle maşa t�p� uygulamalarda saçların hızlıca
düzleşmes�n� ve daha uzun süre bu formda kalmasını destekler.
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TWO-PHASE HAIR CONDITIONER

ZOR TARANAN VE YIPRANAN SAÇ TİPLERİ

Concept Beauty İk� Fazlı Saç (Sütü) Kond�syoner�, karışık ve kolay taranmayan saçları
�lk aşamada açarak rahatlatır. İk�nc� aşamada fön ve maşa g�b� saçı kurutan uygulamalar
sırasında saçın yapısını güçlend�rerek yıpranmayı en aza �nd�r�r ve saçı korur. Güneş
ışınlarının zararlı etk�ler�ne karşı da koruma sağlar. Taşıyıcı bazında bulunan
buharlaşab�l�r �çer�k, kullanım sonrasında yumuşak, kuru ve tazelenm�ş etk� göster�r.
İçer�ğ�nde bulunan özel yüzey akt�ﬂer, �rr�tasyonu engeller, yumuşak ve hassas şek�lde
saçtan uzaklaşab�l�r. Yapısındak� akt�f b�leşenler saçı besler, saç uçlarının kırılmasını
önleyerek saçın mat ve bakımsız görünmes�n�n önüne geçer.

HAIR CARE SERUM

TÜM SAÇ TİPLERİ

Concept Beauty Saç Bakım Serumu, zayıf, yıpranmış ve k�myasal �şlem görmüş saçların
yapılandırılmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Özel olarak gel�şt�r�lm�ş formülü
sayes�nde saça ekstra parlaklık ve canlılık ver�r, �ht�yaç duyduğu nem� yen�den
kazandırarak bakım yapar. İçer�ğ�ndek� argan yağı ve özel akt�ﬂer, saçın kolay
taranmasını ve kırıkların onarılmasını sağlar.
Uygulama sırasında ve sonrasında saçta ve elde yapışkanlık h�ss� bırakmaz.

DERMOROLLER ETKİLİ SAÇ FIRÇASI

TÜM SAÇ TİPLERİ

Sedat B�ga İmzalı Dermoroller Etk�l� Saç Fırçası Etk�l� Saç Fırçası, özel olarak gel�şt�r�len
d�şler� �le saç der�s�ne masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırır. Bu özell�ğ� sayes�nde,
özell�kle saç dökülme problemler� �ç�n terc�h ed�len Concept Beauty Bakım Shot’ları ve
Concept Beauty Akt�ﬂeşt�r�c� Saç Serumu �le b�rl�kte kullanılması tavs�ye ed�l�r. D�şbudak
ağacından üret�len rahat tutuşlu ergonom�k gövde, özel boya ve vern�k kaplaması
sayes�nde ısı ve suya karşı yüksek dayanım göster�r.
Kaynaklı saçların hassas b�r şek�lde taranmasına yardımcı olur ve saçın yıpranmasını
önler. Tarama sırasında elektr�klenmey� engelleyen Concept Beauty Dermoroller Etk�l�
Saç Fırçası �le dolaşan saçları açmak hem daha kolay hem daha key�ﬂ�…

CONCEPT BEAUTY
SAÇ BAKIM SETLERİ
S�ze özel set� bel�rleme
Concept Beauty Saç Bakım Setler�’n�
kullanmadan önce kend� saç t�p�n�ze ve saç
sorununuza özel bakım set�n� bel�rlemen�z
gerek�yor. Concept Beauty’n�n ürün potföyünde
doğal ve zeng�n �çer�klere sah�p pek çok saç
bakım set� bulunuyor. S�ze özel saç bakım set�n�
bel�rled�kten sonra set�n �ç�nde bulunan shot’ları
Concept Beauty Şampuan’ın �ç�ne koyup,
çalkaladıktan sonra kullanmaya
başlayab�l�rs�n�z. Yıkama esnasında parmak
uçlarınızla saç der�s�ne haf�f bastırarak masaj
yaptıktan sonra, saçınızda 5 dak�ka beklet�p
saçınızı durulayab�l�rs�n�z. Bunu her yıkamada �k�
kere tekrarlayab�l�rs�n�z.
Mükemmel sonuca ulaşma
Concept Beauty Saç Bakım Setler� uzun sürel�
kullanımda saçlardak� sorunları tamamen
ortadan kaldırır. Concept Beauty Şampuan, saç
ve saç der�s�n� tahr�ş etmeden naz�kçe
tem�zlerken �çer�ğ�ndek� am�no as�t b�leşenler�
�le saçın kaybett�ğ� nem� ger� kazanmasına
yardımcı olur. Shot bakımları �se saçın �ht�yacı
olan akt�ﬂer� ve b�leşenler� �çerd�ğ� �ç�n saçlara
sağlık ve canlılık kazandırır.
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PROFESSIONAL HAIR CARE

Güzell�k H�kayem�z
Saç bakımıyla geçen dolu dolu 30 yılın deneyimi ve saçının sağlığı
için kalıcı çözümler arayan kişilere özel yaratılan dermo ve
kişiselleştirilebilir çözümler...
Uzun yıllar boyunca birbirinden farklı saç türlerini, saç sorunlarını
ve insanların isteklerini öğrenen Sedat Biga, bundan 15 yıl önce
kendi markasını yaratmaya karar verdi. Bu ﬁkrin arkasında
sunmak istediği faydanın ve duygusal tatminin yanında saç
bakımını kişiselleştirme çabası da yatıyordu.
Dünyanın dört bir yanından temin edilen
güvenilir, yüksek kaliteli ve doğal içerikli
hammaddelerle; uzun süreli ve titiz bir Ar-Ge
çalışmasıyla hazırlanan özel formülleriyle her
türlü saç tipine uygun Concept Beauty ürünleri,
saç sorunlarına bilim destekli ve profesyonel
çözümler sunmak için tasarlandı.
Ürünleri hiçbir hayvan üzerinde test edilmeyen,
doğaya, hayvana kısacası dünyaya saygılı, aynı
zamanda saçların daima sağlıklı, canlı ve
mükemmel görünmesi için tutkuyla çalışan
Concept Beauty, inovatif ve doğal içerikli
ürünleriyle, saçlarına tutkun insanların
hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

conceptbeauty.com.tr
info@conceptbeauty.com.tr
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conceptbeautyTR
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