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Какво е Viviscal™?

Viviscal® е цялостна и завършена стратегия в
подкрепа на красивата и здрава коса, която
всеки от нас желае. Гамата включва
хранителни добавки, категоризирани като
нутрикозметиката, и козметични серии,
които осигуряват уникална двуизмерна
система за грижа за косата, свързваща найдоброто от двата свята. Viviscal® предлага
научно валидирани продукти, които
насърчават здравия растеж на косата, както
отвътре, така и отвън.

Факти за Viviscal™
• Глобален лидер, най-продаваната хранителна добавка за растеж на
косата в световен мащаб*
• № 1 по продажби в Северна Америка (САЩ и Канада) **
• Клинично доказана формула, най-добре проучената и научно
валидирана добавка за растеж на косата, достъпна на пазара
днес***
• 25 години клинични изследвания и развитие
• Носител на най-престижните интернационални награди в
индустрията за красота
* На база световни данни, събирани от 2006 г., повече от 12 милиона кутии с добавки Viviscal са продадени в
световен мащаб. На всеки 20 секунди някъде по света се продава по една кутия.
** Въз основа на IRI данните от Nielsen САЩ AOC L 52 седмици 12/30/17
*** Въз основа на броя на проучванията, предприети за Viviscal, използвайки определението на Nielsen за
категория: „Поддържане на здрава коса“

Ние сме различни!
Единствено хранителните добавки Вивискал съдържат
революционния, мулти-патентован, морски екстракт
AminoMar-C®. Създадена преди повече от четвърт век, тази
съставка и до днес остава, вероятно, едно от най-значимите
научни открития в борбата с изтъняването на косата.
Всъщност, AminoMar C™ е основна причина Вивискал да
показва повече и по-впечатляващи резултати в клинични
изследвания от всяка друга тествана съставка (хранителна
добавка или лекарство).

Козметичните програми Viviscal са формулирани с
ексклузивния за марката патентован комплекс Ana: Tel ™,
включващ клинично тествани съставки, получени от
естествени източници, като грахови кълнове и гроздови
семена, в комбинация с биотин, колаген и кератин.

Какво е AminoMar-C ?
®

През 80-те години на миналия век, скандинавски професор, начело на екип от
изследователи изучават Инуитите. Учените откриват, че въпреки суровите
условия на живот и силно ограничената им диета, без свежи плодове и
зеленчуци, хората от тази затворена общност имат прекрасна коса и кожа. Този
феномен е резултат от специфичния им начин на хранене, богат на
дълбоководни морски протеини.
Професорът успява да изолира
ключовите протеинови молекули от
диетата на Инуитите. И точно от тези
молекули е създаден революционния
комплекс AminoMar®. След това
фундаментално научно откритие,
Вивискал е тестван и успешно прилаган
по целия свят от учени и клиницисти –
водещи експерти по косопада.

Зa кого е предназначен Viviscal™?
За всеки, който се тревожи за здравето на косата си.
•
•
•

Една от три жени страда от проблеми с косата през някакъв етап от живота си.
74% от жените и 50% от мъжете имат проблем с изтъняването на косата.
62% от населението (мъже и жени) имат притеснения относно плътността на
косата си.

Днес потребителите все по-често отхвърлят скъпите и несигурни терапии и
медикаменти, които твърдят, че могат да „поправят“ косата отвън. Вместо това,
потребителското търсене все по-често е ориентирано към клинично-доказани
продукти (свободни от лекарства), които ефективно и безопасно поддържат
здравето на косата отвътре. Viviscal е доказан и разпознаваем нутрацевтик,
подкрепен от множество клинични изследвания, който отговаря в пълна степен
на все по-нарастващата потребителска култура.

Хранителна добавка за жени
Viviscal Maximum Strength е научно формулирана
хранителната добавка за растеж на косата която
ефективно подхранва изтъняващата коса, и насърчава
съществуващия растеж на косата отвътре.
AminoMar C: Ексклузивен морски комплекс, който е основната
•
активна съставка за растеж на косата във формулата.
Биотин (Vitamin B7) и Ниацин (Vitamin B3) Основни
•
хранителни вещества за растежа на здрава коса.
Екстракт от хвощ: Органична форма на силициев диоксид,
•
повишава здравината на косата и съживява безжизнената коса
Витамин C: Натурална форма, извлечена от плода на ацерола
•
в комбинация с аскорбинова киселина.
Желязо: Важен минерал необходим за поддържане на здрава
•
коса.
Цинк: Основен минерал необходим за здрав растеж на косата.
•
Екстракт от просо: Мултиминерално хранително вещество за
•
здрав растеж на косата; Магнезий, калций, манган, триптофан,
фосфор, фибри, витамини от група В, антиоксиданти.
Опаковки: 60 таблетки | 180 таблетки

Уплътняващ шампоан за жени 250 мл.
Шампоанът за уплътняване Viviscal нежно почиства косата и скалпа,
оставяйки косата да изглежда естествено по-гъста, пълна и красива.
Подходящ е за ежедневна употреба за всички видове коса,
включително суха, повредена, боядисана, фина и тънка. Продукта не
съдържа SLS, SLES, парабени или изкуствени оцветители.
От Viviscal разбираме науката за здравословния растеж на косата,
както отвътре, така и отвън. Само серията Viviscal Gorgeous Growth
съдържа патентования комплекс Ana: Tel ™, който ефективно
удължава фазата на растеж на косата и намалява косопада.
9 от 10 потребители заявиха, че косата им изглежда по-гъста и поплътна, само след 1 седмица използване на серията Viviscal Gorgeous
Growth*.

* Въз основа на потребителско проучване в САЩ на 110
потребители, използващи Viviscal уплътняващ шампоан, балсам и
еликсир от септември 2015 г.

Уплътняващ балсам 250 мл.
Универсалният балсам Viviscal овлажнява и кондиционира косата, като я
оставя да изглежда и да се усеща по-пълна, по-гъста и прекрасно
блестяща. Над 90% от потребителите са съгласни, че формулата ни е лека,
изплаква се лесно и не утежнява косата*.
От Viviscal разбираме науката за здравословния растеж на косата, както
отвътре, така и отвън. Само серията Viviscal Gorgeous Growth съдържа
патентования комплекс Ana: Tel ™, който ефективно удължава фазата на
растеж на косата и намалява косопада.
9 от 10 потребители заявиха, че косата им изглежда по-гъста и по-плътна,
само след 1 седмица използване на Viviscal Gorgeous Growth Range *.
* Въз основа на потребителско проучване в САЩ на 110 потребители,
използващи Viviscal уплътняващ шампоан, балсам и еликсир от
септември 2015 г.

Уплътняващ еликсир 50 мл.
Viviscal уплътняващ еликсир е най-добрата терапия за подсилване
на тялото на косъма при лечение целящо по-гъста и по-пълна коса.
88% от потребителите са съгласни, че еликсирът не утежява косата и
не я прави мазна*.
От Viviscal разбираме науката за здравословния растеж на косата
както отвътре, така и отвън. Само серията Viviscal Gorgeous Growth
съдържа патентования комплекс Ana: Tel ™, който ефективно
удължава фазата на растеж на косата и намалява косопада.
9 от 10 потребители заявиха, че косата им изглежда по-гъста и поплътна само след 1 седмица използване на Viviscal Gorgeous Growth
Range*.
* Въз основа на потребителско проучване в САЩ на 110
потребители, използващи Viviscal уплътняващ шампоан, балсам
и еликсир от септември 2015 г.

Хранителна добавка за мъже
Добавките за растеж на косата Viviscal Man са клинично
проучени и показват, че ефективно подхранват
изтъняващата коса, редуцират косопада и насърчават
съществуващия растеж при мъжете влючително, тези с
андрогенна алопеция.
AminoMar C : Ексклузивният морски комплекс, който е
•
ключова активна съставка за растеж на косата.
Екстракт от хвощ: Органична форма на силициев
•
диоксид, увеличава здравината на косата.
Витамин C: Натурална форма, извлечена от плода на
•
ацерола в комбинация с аскорбинова киселина.
Цинк: Основен минерал необходим за здрав растеж на
•
косата.
Екстракт от ленено семе: инхибира ефекта на DHT
•
(дихидротестостерон), който е основна причина за
загубата на коса при мъжете.
Опаковки: 60 таблетки | 180 таблетки

Уплътняващ шампоан за мъже 250 мл.
Шампоанът Viviscal Man насърчава по-плътната и здрава
коса, благодарение на нашия изключителен патентован
комплекс Ana: Tel™, съдържащ научно валидирани,
биоактивни, ботанически нутриенти, като грахови кълнове
и гроздови семена. Тази доказана формула ефективно
подхранва косата отвън с добре проучени здравословни
съставки, включително Биотин, Цинк и Кератин, като
същевременно дълбоко и нежно почиства косата и скалпа,
за да създаде идеалната среда за здрав растеж на косата.
Шампоанът за мъже Viviscal е подходящ за ежедневна
употреба на всички типове коса, включително суха,
боядисана, фина или изтощена. Този продукт не съдържа
SLS, SLES, парабени или изкуствени оцветители.

Ние сме разпознаваеми
Днес Viviscal е един от най-разпознаваемите и
доверени брандове в категория „Здраве на
косата“. Редакторите по „красота“ на водещите
световни лайфстайл издания разглеждат
продуктите на марката в повече от 200
публикации.
Viviscal присъства в най-големите световни тв
канали в САЩ и Европа.
Редица знаменитости, включително актьори,
модели и водещи фигури от индустрията за
красота, споделят своя положителен опит с
Вивискал пред пресата.

ТВ присъствие
Роб Кардашиан беше интервюиран от „Entertainment
Tonight“ затова как Viviscal промени живота и как му
помогна да реши проблема си с изтъняващата коса.

Viviscal Extra Strength беше коментирана при „Rachel
Ray“, топ токшоуто с участието на др. Дорис Дей. Тя
представи потребител на Вивскал, който използва
продукта 6 седмици.

Майли Сайръс участва в „E!’s Fashion Police“ с
Кели Осборн. Майли разговяря с Кели за
косата си и как тя използва Вивискал, за да и
помогне да израсте.

Синтия Никсън (звездата от „Секса и градът“) разговаря с Кели
Рипа и Майкъл Страхан в „На живо с Кели“за това как, косата ú
израства отново за 2 месеца за сватбата ú с помощта на Вивискал.

Посланика на Viviscal, Табата Коффи участва и
представи Вивискал в шоуто на Dr. Oz.

Посланиците на Вивискал Табата Коффи и др.
Дорис Грей дискотират продуктите в „The Early
Show“ по CBS в разговор за загубата на коса при
жените

В пресата

Над 200 публикации във водещите
световни лайфстайл издания

Къде се продава Viviscal?
US

UK

Ireland

Canada

Australia

Spain

Portugal

France

Viviscal e резултат на сериозната наука
Програмите за растеж на косата Вивискал са ярък представител на така наречения „златен
стандарт“ в индустрията. Подобно на лекарствата с рецепта, доказателствата за тяхната
ефективност и безопасност са установени съгласно „добрите клинични практики“, а именно
чрез двойно-слепи, плацебо-контролирани, рандомизирани, мултицентрови, клинични
проучвания с хора. Добавките Вивискал са предмет на над 25 години научни разработки,
проведени са 12 клинични изследвания, 10 от които публикувани.
Днес Viviscal е най-тестваната и научно валидирана формула за растеж на косата. Добавката
продължава да показва изключително впечатляващи резултати в клинични изследвания,
включително и в най-новите, двойно-сляпи, плацебо-контролирани изследвания с хора.

- 111% Увеличаване на гъстотата на косата от

здравите терминални (напълно узрели)
косми след 3 месеца.
- 125% Увеличаване на гъстотата на косата от
здравите терминални (напълно узрели)
косми след 6 месеца.
-39% Намаление на косопада и изтъняването
на косата след 3 месеца.

Viviscal работи (клинично доказано)
Снимки от последното 3-месечно проучване сред 60 жени. Glynis Ablon MD.
Публикувано в Dermatology Research and Practive Journal, 2015.

Ден 1

Ден 90

Ден 1

Ден 90

Viviscal беше представен като важен научен пробив седмия световен
конгрес за изследване на косата в Единбург, Шотландия, 4 - 6 май 2013 г.
Конгресът обобщава най-значимите изследвания насочени към косата от
целия свят. Това е най-важната конференция за тези, които имат интерес
към здравето на косата, включително лекари специалисти, дерматолози,
хирурзи и други учени от академичните среди и индустрията.

Viviscal Abstract presented at World Congress for Hair
Research 2013

Награди
Като резултат на мащабната си научноразвойна дейност, в едно с огромното
доверие от страна, както на специалистите,
така и на потребителите, няма значима за
индустрията награда, която марката да не
е печелила многократно.

2020 отново е година, в която Viviscal получи изключително признание,
спечелвайки най-авторитетните отличия, които се приемат за „Оскарите“
в индустрията за красота.

Контакти
Фирма Трипинг ЕOOД е официален
представител и ексклузивен дистрибутор на
Viviscal® за България.
АДРЕС: София 1000,ул. Николай Ракитин 4
ТЕЛЕФОН +359 2 943 80 90, +359 885 106481
E-MAIL: office@tripping-co.eu

Viviscal® и Viviscal Professional® са регистрирани търговски марки на Viviscal
Limited, дъщерно дружество на Church & Dwight Co., Inc

https://viviscal.bg

