
• STIMULATE กระตุน
• STILL คงอยู
• STRONG แข็งแรง
• SHINE เงางาม

4 PROPERTIESบอกลาผมบาง

ผมดูหนาและแข็งแรง

หลังใช 1 เดือนกอนใช
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑจะไดผลดีหลังจากใชครบ 1 เดือนข�น้ไป หร�อข�น้อยูกับปญหาเสนผมของแตละบุคคล 
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คุณสมบัติหลัก 4 ประการ

STEP 3
ใชผลิตภัณฑเปนประจำทุกวัน
วันละ 2 คร้ัง เชาและเย็น
หร�อกอนนอน

ว�ธีใช� เซรั่ม แฮร� ไฮนิค ให�ได�ประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ�เซร่ัมบำรุงผม Hair Hinic สุดยอดสารนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลการันตีระดับสากลถึง 2 รายการ คือ FIR Water
และ Darkenyl™ จากประเทศเกาหลี และประเทศฝร่ังเศส ผสานศาสตรแหงภูมิปญญาสมุนไพรโบราณของไทย ผานการว�จัยและ
พัฒนาสูตรเพ�อ่ผลลัพธท่ีชวยเพ�ม่ประสิทธิภาพ ในการบำรุงเสนผม ดูแลเส�นผมท่ีเกิดใหม� ให�เส�นผมดกดำแข็งแรง เงางาม 
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สารสกัดจากกระดูกออน
ของจมูกปลาแซลมอน
ชวยกระตุนการเจร�ญของเสนผม

สารสกัดจากพ�ชตระกูลสน
ชวยกระตุนการสรางเม็ดสี
ของรากผม ทำใหผมดำยังคงอยู
ลดปญหาผมหงอก

สารสกัดจากใบหมี่ มีคุณสมบัติ
ฆาเชื้อราบนหนังศีรษะ 
ชวยลดผมขาดหลุดรวง
ทำใหรากผมแข็งแรง

สารสกัดจากใบบัวบก
ชวยบำรุงเสนผมและหนังศีรษะ
ทำใหผมดำ เงางามคุณสมบัติของส�วนผสมหลัก

STIMULATE  กระตุ�น  
CS-Proteoglycans (ซีเอส โปรติโอไกลแคน)

สารสกัดจากกระดูกออนของจมูกปลาแซลมอน จากประเทศเกาหลี
เปนโปรตีนท่ีเลียนแบบผิวหนังของคน ท่ีเร�ยกวา Proteoglycans 
ซ่ึงกระตุนการสราง Papilla cells หร�อสวนปลายของตอมรากผม
ชวยกระตุนการเจร�ญของเสนผมไดถึง 165% เม่ือเทียบกับ Minoxidil
(ไมน็อกซิดิล) ในความเขมขน 1% เทากัน โดยชวยยืดวัฏจักรของเสนผม

ชวง Anagen หร�อระยะเจร�ญเติบโตที่มีประสิทธิภาพทำใหรากผมแข็งแรง และชวย
กระตุนการสราง Keratinocyte Growth Factor (KGF) ที่ทำใหเสนผมหนา
และแข็งแรง

นวัตกรรม FIR Water จากประเทศเกาหลี
ชวยกระตุนการไหลเว�ยนของเลือดบนหนังศีรษะใหดีข�น้ เม่ือใชผลิตภัณฑเซร่ัม
บำรุงผมท่ีมีสวนผสมของ FIR Water 60 วัน จากผลการว�จัยพบวา ใหความชุมช้ืน
ของหนังศีรษะเพ�ม่ข�น้ 17% การอักเสบของหนังศีรษะลดลง 26% และความมัน
ของหนังศีรษะลดลง 67% ชวยลดผมขาดหลุดรวงไดดี
Caffeine Extract (คาเฟอีน เอ็กแทรกซ�)

สารสกัดจากกาแฟ จากประเทศเกาหลี ชวยลดการทำงาน
ของฮอรโมน Dihydrotestosterone (DHT) ท่ีมีตนกำเนิด
มาจากฮอรโมนเพศชาย ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทำใหผมรวง

STILL คงอยู�
Darkenyl™ (ดาร�กคีนิล)
สารสกัดจากพ�ชตระกูลสน จากประเทศสว�ตเซอรแลนด ชวยกระตุนการสรางเม็ดสี
Melanin (เมลานิน) ที่อยูใน Melanocyte (เมลาโนไซต) ของรากผม ทำใหผมดำ
ยังคงอยู ลดปญหาผมหงอก  โดยสารสกัดจากพ�ชตระกูลสน Darkenyl™ (ดารกคีนิล)
ไดรับรางวัล

"Winner Active Ingredient"
"Best Hair Care Ingredient"

ในงาน Incosmetic Global Innovation Zone
ณ กรุงปาร�ส ประเทศฝร่ังเศส และเอเชีย ป 2018 - 2019

**จากการทดลองของอาสาสมัคร
ในระยะเวลา 1 เดือน

Horus Pydioxidil (ฮอรัส ไพดิออกซิดิล)
หร�อ Pyrrolidinyl Diaminopyrimidine Oxide (ไพโรลิดินิล ไดอะมิโนไพร�มิดีน ออกไซด)
จากประเทศญ่ีปุน มีโครงสรางคลาย Minoxidil ท่ีมีคุณสมบัติท่ีชวยกระตุนการไหลเว�ยน
ของเลือด จึงสงเสร�มการขนสงสารอาหารท่ีจำเปนตอผมไปสูรากผม เพ�ม่การงอกของ
เสนผม ปกปองการหลุดรวงของเสนผม

STRONG แข็งแรง
Litsea Glutinosa Leaf Extract (ลิทซี กลูติโนซา ลีฟ เอ็กแทรกซ�)
สารสกัดจากใบหม่ี มีคุณสมบัติฆาเช้ือราบนหนังศีีรษะและลดการหลุดรวงของเสนผม
ชวยใหรากผมแข็งแรง รวมถึงมีสารเมือกเหนียว (mucilage) ท่ีชวยเคลือบและใหความ
ชุมช้ืนแกเสนผม ชวยบำรุงหนังศีรษะและชวยขจัดรังแค

Licorice Extract (ลิโคไรซ� เอ็กแทรกซ�)
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ จากประเทศญ่ีปุน ชวยลดการอักเสบ การระคายเคือง
ของหนังศีรษะ ชวยลดความมันบนหนังศีรษะท่ีเปนสาเหตุใหเกิดผมหลุดรวง

SHINE เงางาม
Centella Asiatica Extract
(เซนเทลล�า เอเชียติกา เอ็กแทรกซ�)  
สารสกัดจากใบบัวบก ชวยบำรุงเสนผมและหนังศีรษะใหผมดำ เงางาม ลดอาการอักเสบ
ของหนังศีรษะ บำรุงรากผมใหแข็งแรง ปองกันผมรวง

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ�จะได�ผลดีหลังจากใช�ครบ 1 เดือนข�น้ไป หร�อข�น้อยู�กับป�ญหาเส�นผมของแต�ละบุคคล 

หลังใช 1 เดือน

ตัวอยางจากผูทดลองใชจร�ง STEP 1
ฉีดสเปรย Hair Hinic
เซร่ัมบำรุงผม ใหท่ัวหนังศีรษะ
เนนเฉพาะจ�ดท่ีมีปญหา

STEP 2
นวดคลึงใหท่ัวหนังศีรษะ ประมาณ 2-3 นาที
เพ�อ่กระตุนการไหลเว�ยนโลหิตบร�เวณรากผม
เพ�อ่ใหสารสำคัญดูดซึมเขาสูหนังศีรษะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�น้

กอนใช

กระตุนการสราง
Papilla cells

ผมรวง ผมสุขภาพดี


