
• Všechny typy 
vlasů

Vlasové posilující sérum
BEWIT HAIR SERUM

• 100% čistá a přírodní holistická kosmetika 
• Bez syntetických konzervantů • Bez plnidel 
• Bez barviv • Nekomedogenní  
• Cirkulární (šetrná k životnímu prostředí)  
• Body Positive a Vegan

• Pevná vůle a postoj • sebedůvěra 
• odvaha • síla • zvládání emocí

• Prokrvení • prohřátí • posila • zklidnění 
• zvláčnění • regenerace • podpora růstu 
• efektivní hydratace • hloubková výživa  
a podpora samoregenerace

• Olejová

• Nadstandardní

Konzistence Vlastnosti

AromaterapiePéče

Účinek
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zvláčnění
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Efektivní 
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Typ vlasů



HLAVNÍ SLOŽKY A JEJICH FUNKCE

Prokrvení, prohřátí, posila

Sezamový olej, směs CTEO® certifikovaných esenciálních olejů BEWIT HAIR: 
cedr himalájský (očista, posila), gurjum balsam (obnova), citrónová tráva 
(povzbuzení, posila), bazalka (očista, posila, relaxace), kadidlo (stahující efekt, 
očista, zklidnění), rozmarýn (podpora mikrocirkulace), tymián (očista, posila) 
a další synergicky působící esenciální oleje

Zklidnění, zvláčnění Nimbový olej, olej z hroznových jader, bodlákový olej, konopný olej, mandlový olej

Hloubková výživa a podpora  
samoregenerace

GEMMA KOMPLEX, olej z vlašských ořechů

Efektivní hydratace Perilový olej, olivový olej, avokádový olej, opunciový olej

Regenerace a podpora růstu Ricinový olej, olej z pšeničných klíčků, třešňový olej, arganový olej, šípkový olej, 
mrkvový olej

BALENÍ A DOBA SPOTŘEBY BEWIT HAIR SERUM
• dostupné ve 200ml balení, které obsahuje cca 1000 pumpiček

PO JAK DLOUHOU DOBU VÁM VLASOVÉ SÉRUM VYDRŽÍ

2 pumpičky 5 pumpiček 8 pumpiček

Počet aplikací 200 aplikací 100 aplikací 66 aplikací

DOPORUČENÉ SKLADOVÁNÍ: Sérum BEWIT HAIR SERUM skladujte v suchu a chraňte jej před teplem.

APLIKACE POSILUJÍCÍHO VLASOVÉHO SÉRA BEWIT HAIR SERUM
1.   Umytí vlasů

• přírodní šampón (bez silikonů)

4.   Zabalení vlasů
• igelit, ručník

1.   Umytí vlasů
• přírodní šampón (bez silikonů)

2.   Lehké vysušení vlasů 
• ručník

5.   Nechat působit 
• 20-30 minut

2.   Lehké vysušení vlasů 
• ručník

3.   Aplikace posilujícího vlasového séra 
do celé délky vlasů 

• BEWIT HAIR SERUM
VYNECHAT VLASOVÉ KOŘÍNKY 
A VLASOVOU POKOŽKU !  

TIP: zábal nanášejte na vlasy umyté 
přírodním šamponem a bez použití 
kondicionéru

6.   Umytí vlasů
• teplá voda, přírodní šampon

3.   Aplikace posilujícího 
vlasového séra     • BEWIT HAIR 

SERUM

4.   Šetrné dosušení vlasů 
• ručník/fén (studený vzduch)

7.   Šetrné dosušení vlasů 
• ručník/fén (studený vzduch)
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