HAMPA FRÄMJAR HÅRVÄXTEN!
Nu lanserar Dr Organic en miljömedveten hår- och hudvårdsserie med hampaolja!
I serien finns fyra hårprodukter som främjar hårväxten på ett unikt vis.
Dessutom kammade hårmasken “Intensive Conditioning Hair Mask” hem priset
för bästa nya, naturliga hudvårdsprodukt på Natural Products Scandinavia 2015!
Hampaolja är perfekt bas i hår- och hudvård! Den potenta oljan är en god källa till högkvalitativa näringsämnen
såsom fettsyrorna omega 3, 6 och 9. Tillsammans främjar hårprodukterna i Dr Organics serie hårväxten på ett unikt
sätt. I drygt en månad testade Marie Lavén, VD på Biofood, Dr Organics så kallade trestegsprogram, då hon själv
har haft problem med håravfall under en period av extra stress.
– Nästan direkt efter att jag började använda produkterna slutade mitt hår att ramla av. Jag såg också att nytt hår
började växa ut och håret såg redan efter en dryg månad tjockare ut. Jag såg mindre av hårbotten än tidigare,
håret kändes inte längre så torrt och sprött och det var lätt att kamma. Flera vänner undrade vad jag gjort då håret
såg både tjockare och friskare ut, säger Marie Lavén.

3 stegsprogam för komplett resultet:

1. Börja med att massera in Dr Organic Hemp Oil Rescue Shampoo – ett intensivt schampo som passar både
honom och henne - i hela håret och hårbotten, skölj ut med ljummet vatten, ca 179 kr/265 ml.
2. Efter schamponering, massera in Dr Organic Hemp Oil Intensive Conditioning Hair Mask i hårbotten och ut i topparna. Låt verka i tio minuter, skölj ur med ljummet vatten. Använd cirka en gång i veckan, ca 193 kr/200 ml. I serien
finns också ett balsam Dr Organic Hemp Oil Rescue & Restore Conditioner mer för dagligt bruk, ca 183 kr/265 ml.
3. Massera regelbundet in Dr Organic Hemp Oil Restoring Hair & Scalp Treatment i hårbotten och borsta sedan
håret, moussen sköljs inte ut. Vid håravfall kan denna mousse användas varje dag både i torrt och nytvättat hår
och den är perfekt också för en kliande hårbotten. Hårmoussen gör inte håret fett utan skapar ett vackrare hår som
också blir lättare att styla, ca 208 kr/150 ml.
För mer info och pressbilder kontakta press@biofood.se!

