
A HAJNÖVESZTŐSZEREK ÚJ GENERÁCIÓJA

SECRET TONIC
A legújabb kutatási eredmények alapján  kifejlesztve



A Secret Tonic Lotion-t a legújabb
kutatási eredmények alapján
fejlesztették ki svájci és brit

laboratóriumokban. 
A dán HairContrast cég a 2019-es
fejlesztéseket átvéve a bázeli és
manchesteri adatokat építette be
technológiájába, így a piacon levő

legtrendibb megoldásokat tudja
biztosítani a hajnövesztőszerekre

vágyó nagyközönség számára.

SECRET TONIC LOTION



Az új hajnövekedési technológia
lényege, hogy az STL azért lett

kifejlesztve, hogy feloldja és
megtisztítsa a fejbőrt a DHT
hormonoktól, ami eltömíti a

hajhagymákat. Az STL másik
tulajdonsága, hogy megnöveli a

vérkeringést, hogy jobb táplálást
biztosítson a hajtőnek.

ÚJ HAJNÖVEKEDÉSI TECHNOLÓGIA



A Secret Tonic Lotion egyedi
összetevőkből és tápanyagokból áll,
amely gondos válogatás eredménye,

hogy a lehető legjobb feltételeket
biztosítsa a hajhagyma számára.
Használatával a haj visszaáll a
növekedési fázisba, tehát a haj

akadálytalanul tud ismét növekedni. 
A hajnövekedés hatékonysága 76%-os

lesz.

TÁPLÁLÓ ÖSSZETEVŐK



A Secret Tonic Lotion aktív
tápanyagokat taralmaz, amelyek

segítik, hogy jobb feltételek között
nőjön a haj.  Az eredetileg

kiegyensúlyozatlan működésű fejbőr
ismét friss lesz, használója

megszabadul a hajzsírtól és az azzal
járó viszketéstől, amit okozhat korpás,

zsíros fejbőr, vagy psoriasis is.  
A fejbőr visszanyeri optimális

hidratáltásgi szintjét és a vér ismét el
tud jutni a hajtőig, ami legfontosabb

előfeltétele a hajnövekedésnek.

HOGYAN HAT AZ STL?



Az első 1-2 hónapban a fejbőr
visszanyeri természetes egyensúlyát,
ezt követően kezd el a haj megjelenni

a fejtetőn. 
Gyors változás már pár hét múlva
érzékelhető, látható eredménye

azonban majd 3-4 hónap múlva lesz. 
 Az optimális végeredmény 5-6 hónap

múlva érhető el.
A Secret Tonic Lotion hajnövesztőszer

tehát körülbelűl fél év alatt fejti ki
hatását és ennyi idő kell a kívánt

eredmény elérése érdekében.

MIKOR LESZ EREDMÉNYE A KEZELÉSNEK?



A termék mindennapos használatra
lett kifejlesztve! 

Elsőként az adagoló flakonból a
problémás területre kell pumpálni a
gélből, majd a Secret Tonic Lotiont
gyengéden bele kell maszírozni a

fejbőrbe, 
Ezt követően a speciális masszázs kefe

segítségével óvatosan át kell fésülni
még egyszer a problémás területeket.

A kefe használatával még
optimálisabb eredmény érhető el.

A problémás terület nagyságától függ,
hogy mekkora mennyiséget kell

használni a Lotion-böl.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



FODRÁSZ
KEZDŐ
CSOMAG

SECRET  TONIC
SALON  START  KIT

A  CSOMAG  TARTALMA

Kiállítóálvány
Termék teszter
Vendég kezdőcsomag
Masszázskefe
Secret Tonic utántöltő



VENDÉG
KEZDŐ
CSOMAG

SECRET  TONIC
CLIENT  START  KIT

A  CSOMAG  TARTALMA

Felhordó flakon
Ápoló tonik
Használati útmutató
Masszázskefe



HAJNÖVÉST
ELLENÖRZŐ
KAMERA

SCALP
MICROSCOPE
CAMERA

A  KAMERA  FUNKCIÓI

IOS és Android rendszerre is letölthető
PC-n és Mac-en is használható
Wifi-vel működő
Fájlok tárolására alkalmas
Extra nagy méretű felbontás
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Vendégünkön
teszteltük
milyen eredmény érhető el egy
fél év alatt!

01
a kiindulási állapot
ritkuló hajas fejbőr

02
3 hónap után

látható hajdúsulás

Hajnövesztőszer a
legújabb kutatási
eredmények
felhasználásával

03
Fél év után fejti ki

teljes hatását

04
A végeredmény dús

és egészséges haj

Valós eredmények már 3 hónap után!



www.haircontrast.hu

A  S E C R E T  T O N I C - K A L

Hajhullás? Nem gond!


