
...prirodzená cesta k hustejším vlasom!

Inovácia pre vypadávanie vlasov



...Naša misia

V Laboratóriách B’IOTA spájame to najlepšie, čo nám veda ponúka s tým najlepším, 
čo nám vie dať príroda. Ponúkame prírodné riešenia pre všetky kozmetické potreby a 
sme medzinárodne uznávaní experti v tejto oblasti. Ostávame zaviazaní tomu, aby 
sme vyrábali klinicky testované kozmetické výrobky spĺňajúce tie najvyššie štandardy 
kvality.



... Medzinárodný príbeh úspechu

Now successful in more than 30 countries

The N .1



Silná potreba zákazníka

Existuje niekto,
 kto by nesníval

o krásnych,zdravých
   a hustých vlasoch?



Strata vlasov – nepríjemný problém 
pre mnohých mužov i ženy

Vypadávanie vlasov = denná strata 
viac ako 100 vlasov

Často postihnutí sú najmä muži  
(80% trpí stratou vlasov niekedy 
počas života a je to skoro vždy 
spôsobené dedičnými príčinami).

Taktiež 1 z 5 žien trpí 
vypadávaním vlasov! Rozšírená 
strata vlasov môže byť aktivovaná 
stresom, hormonálnymi zmenami, 
či nedostatkom látok.

Ak je pohľad do zrkadla
psychlogickým vypätím, 
je čas konať!

1.

3.

2.



Ponúka sa veľa riešení vypadávania vlasov, 
avšak väčšina z nich má vedľajšie účinky

Keďže ľudia často trpia vďaka 
strate vlasov a ponúka sa 
množstvo efektívnych 
prípravkov, mnoho zákazníkov 
by uvítalo riešenie, ktoré by 
bolo 

účinné a zároveň bez 
vedľajších účinkov. 



for hair loss

INNOVATION

Bylinné riešenie pre vypadávanie vlasov!

Liečebné sérum

...prirodzená cesta k hustejším vlasom!

Šampón (3 možné varianty)



...prirodzená cesta k hustejším vlasom!

-88%

  Štúdie 
potvrdzujú:

*

straty vlasov

Po štyroch mesiacoch:

+18%
viditeľných vlasov

viac 



Ako funguje BIOCOMPLEX B11?

BIOCOMPLEX B11: Posilnenie a revitalizácia vlasových folikúl v priebehu času

Flavonoidy (antioxidanty)
(myricetin, apigenin, kaempferol)

Nenasýtené mastné kyseliny
(linoleic acid and oleic acid)

Minerály a stopové prvky
(zinok, železo, vápnik, horčík, draslík, meď)

Beta-sitosterol

Vitamíny
(A, B1, B2, B5, B9, E)

Zabraňujú tvorbe 5α-reduktázy a 
stimulujú prekrvenie vlasových 
korienkov 

Zabraňuje uchyteniu 
DHT na receptory

Regulujú produkciu kožného 
tuku a absorbciu minerálov a 
stopových prvkov

Inhibícia 
enzýmu!



Žiadny výsledok bez vedľajších účinkov?

nemá známe vedľajšie účinky. *

Zloženie je na rastlinnej báse a obsahuje vysoké dózy rastlinných extraktov:

Existuje veľa účinných produktov proti vypadávaniu vlasov, avšak sú zväčša založené na 
chemických látkach s farmakologickým účinkom a s príslušnými vedľajšími účinkami a 
obmedzeniami pre zákazníka. 

        je bylinne založený produkt bez známych vedľajších účinkov

*Zdroje: dermatest GmbH, Münster (2002) · 9 mesačný bezpečnostný test. Žiadne patologické zmeny na pokožke neboli pozorované.

  Rohovník         Žihľava Myší chvost Praslička obyčajná   Kamilka



Ako sa BIOXSINE používa?

Návod na použitie:

Naneste na vlhké vlasy a 
jemne vmasírujte po dobu 
asi 1 minúty. Nechajte 
pôsobiť najmenej 8 hodín. 
Neoplachujte. Môže byť 
použité počas dňa alebo 
večer. 

1.
 Fáza

 2.
Fáza

 3.
Fáza

Intenzívne ošetrenie 
po dobu 48 dní 
jedna ampulka každý 
druhý deň

Udržiavacie ošetrenie 
počas 12 týždňov 
dve ampulky týždenne

Stabilizujúce ošetrenie 
počas 26 týždňov 
jedna ampulka týždenne 

Návod na použitie:

Naneste na mokré vlasy, 
jemne vmasírujte po 
dobu 1,5-2 minúty, 
dobre opláchnite. 
Koniec! 
Na každodenné 
použitie.  

Naše doporučenie:
9-mesačná kúra so sérom
BIOXSINE

Na použitie počas a po 
ošetrení sérom: 
BIOXSINE šampón



Štúdie o účinku

dermatest Münster 
Aplikačná štúdia v Nemecku 
trvajúca 9 mesiacov

Mnohé renomované inštitúty potvrdzujú 
účinnosť produktov  BIOXSINE 

University of Pavia 
Klinická štúdia 
trvajúca 6 mesiacov



Štúdie o účinku: “Test vypadávania”

Pravidelné používanie oboch produktov BIOXSINE malo za následok úbytok vo vypadávaní 
vlasov. Po 4 mesiacoch bolo vypadávanie zredukované o 88% v skupine, ktorá používala oba 
produkty BIOXSINE.
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Štúdie o účinku: “Rast vlasov”

Fototrichogramická štúdia: Pravidelné používanie oboch 
produktov  BIOXSINE spôsobilo nárast počtu vlasov v 
rastovej fáze (anagénna fáza) o 18% po  štyroch mesiacoch. 
V placebo skupine nebolo pozorované žiadne zlepšenie.

V aplikovanej štúdii inštitútu dermatest v 
Münstere trvajúcej 9 mesiacov bolo 
pozorované dramatické zvýšenie denzity 
vlasov (počet vlasov na cm2) 
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Kombinované použitie 
BIOXSINE šampónu and BIOXSINE séra

Začiatok
 9

Zdroje: Prof. Dott Fulvio Marzatico, University of Pavia, Pharmacobiochemistry laboratory Section of Pharmacological and Toxicological Sciences: “Placebo-
Controlled, clinical-instrumental assessment of the efficacy of cosmetic products for the treatment of alopecia grade II and III or Telogen effluvium.” (June 2011)



Porovnanie aktívnych látok proti vypadávaniu vlasov

Minoxidil

Finasteride

Krémy na 
pokožku hlavy

Doplnky výživy

Vlasy vypadávajú krátko po tom, ako sa prestalo 
s používaním • Zvýšenie srdcovej frekvencie • 
Alergické reakcie  • Hyperglykémia (zvýšenie 
hladiny cukru v krvi • Hyperuricemia (zvýšenie 
hladiny kyseliny močovej v krvi)

Je povolený len pre mužov • Možné 
porušenie erekcie a libida• Môže nastať 
zväčšenie prsníkov • Zvyšuje risk depresií
• Veľmi drahé (aj generiká)

Estetické problémy (mastné vlasy, zápach) 
• Účinné iba v skorých štádiách vypadávania

vlasov

Neexistujú presvedčivé štúdie
• Užívanie 3 x denne

BIOCOMPLEX B11

Aktívna látka           Účinok PRE PROTI
Zvyšuje krvný obeh 
vlasových folikúl, čo má za 
následok zvýšený prísun 
výživných látok.

Ovplyvňuje hormón 5α- 
reduktázu.
Iba na lekársky predpis.
Ústne použitie.

Blokujú 5α-reduktázu, 
a tak zabraňujú tvorbe 
DHT

Stimulácia produkcie kreatínu 
a melanínu. Dodatočný prísun 
rôznych vitamínov.

Brzdí 5α-r eduktázu a 
zastavuje väzbu DHT 
na receptory.

Uspokojivý 
efekt počas 
používania

Dobrý účinok

Zlepšenie kvality vlasov

Zlepšenie kvality vlasov

Klinicky potvrdené: 

Po 4 mesiacoch:
-88% vypadávania vlasov
+18% viac vlasov

Neboli pozorované žiadne
vedľajšie účinky



An overview of the  products

BIOXSINE sérum 
proti vypadávaniu 
vlasov  (24 x 6 ml)

PZN* 10042353 
RRP   € 52.75 

BIOXSINE šampón 
proti vypadávaniu 
vlasov 
Na normálne a suché 
vlasy (300 ml)

PZN* 10042399 
RRP   € 14.95 

BIOXSINE šampón 
proti vypadávaniu vlasov 
Na mastné vlasy (300 
ml) 

PZN* 10042382
RRP   € 14.95 

BIOXSINE šampón 
proti vypadávaniu 
vlasov
Proti lupinám (300 ml)

PZN* 10042376 RRP   
€ 14.95 

*Centralizované farmaceutické číslo produktu



Pomocné materiály pre Vašu lekáreň



Pomocné materiály pre Vašu lekáreň

Tlač 
Neustála prítomnosť v 
médiách s najvyšším 
počtom výtlačkov

Testery 
Radi dodáme na 
požiadanie

   Stály 
výstavný      
displej

Online
Vyše 12 000 fanúšikov na FB 
Vyše 300 návštevníkov 
denne na našej domovskej 
stránke

Reklamný 
materiál
plagáty, brožúry, 
makety



Maloobchodné výhody

Inovácia:
Klinicky testovaný, účinný produkt 
na báze rastlinných výťažkov.

Bezpečnosť:
Užitočná náhrada pre všetkých 
mužov a ženy, ktorí hľadajú produkt 
bez známych vedľajších účinkov. 

Cena:
Atraktívna obchodná marža a 
atraktívna výsledná cena pre zákazníka.

Zvýšenie ohlasu: 
Aktivácia zákazníka cez tlačenú 
reklamu, PR, online reklamu a iný 
reklamný materiál zvyšujúci dopyt 
zákazníka po produkte.



Adresa a kontakt: 
B‘IOTA Laboratories GmbH 
Königsallee 86
40212 Düsseldorf Germany
Tel.: +49 211 15944941 
email: info@biotalab.de

               BIOXSINE je rada                                                    
a              Laboratórií B’IOTA  
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