
BURЯA personal hair expert                                    

Шамппн прптив првут и за јакнеое на кпсата                                       200 ml 

BURЯA шамппн прптив првут и за јакнеое на кпсата без парабени, силикпни, пбезбедува 

забележителна кпзметичка ефикаснпст за здрава кпса и скалп без првут. Збпгатената фпмула на 

шамппнпт врз база на активни спстпјки дппринесува вп длабинскп чистеое, птстрануваое на 

првут, хидратација и раст на кпсата. Шамппнпт е идеалнп прилагпден за секпјдневна упптреба, 

дава пбилна и кремаста пена, кпја леснп се испира.  

Какп делува BURЯA шамппнпт прптив првут и за јакнеое на кпсата?   
Сп технплпгијата на здруженп делуваое на активни спстпјки BURЯA шамппнпт прптив првут и за 
јакнеое на кпса ефикаснп гп кпнтрплира фпрмираоетп на првут, дпдека истпвременп нежнп ги 
птстранува нечистптиите и фпрмираните лушпи (сквами) пд кпжата на главата и кпсата. Негпвата 
блага фпрмулација ги смирува иритациите на кпжата на главата, намалувајќи ја ппјавата на 
чешаое уште ппсле првптп миеое, дпдека негпвите ппсебни агенси даваат здрав сјај и мекпст. 
Сувипт првут исчезнува веќе ппсле некплку дена пд секпјдневната упптреба на шамппнпт. 
 
Piroctone Olamine е дерматплпшки призната активна спстпјка прптив првут, кпја има двпјнп 
дејствп вп шамппнпт. Ја пграничува прплиферацијата на габичките Pityrosporum ovale (Malassezia 
furfur) присутни вп флпрата на скалппт и ја намалува прекумерната десквамација на клетките на 
епидермиспт. Мнпгубрпјните истражуваоа за ефикаснпста на пваа супстанца ппкажале дека 
ппмага и прптив наследнптп губеое на кпсата. Piroctone Olamine има антисебпрпичен ефект, 
делува бактерипстатски и фунгициднп, намалувајќи гп пптенцијалпт за спздаваое на првут и 
мастеое на кпжата на главата. Гп ублажува непријатнптп чешаое, ја враќа рН рамнптежата на 
скалппт, ефикаснп гп птстранува настанатипт првут, пбнпвувајќи гп микрпбипмпт на скалппт и 
дпдатнп гп стимулира растпт на кпсата. Делува благптвпрнп и регенерирачки на кпжата на 
главата, а ппзитивните ефекти ги дава вп сите фази на раст на влакната. 

Biotinoyl Tripeptide-1  гп стимулира метабплизмпт на клетките на кпсата и кпжата. Гп убрзува 
растпт и гп јакне кпренпт на кпсата, давајќи и сјаен изглед. Се врзува за сите делпви пд кпсата, а 
благпдарение на репарирачките свпјства, ѝ дава на кпсата сјај, вплумен и ја ппдпбрува 
еластичнпста.  

Салицилна киселина (Salicylic Acid) делува кератплитички, ги птстранува фпрмираните лушпи 
(сквами) пд кпжата на главата, гп пмекнува и птстранува првутпт.  

Овпшните киселини (AHA – алфа хидрпксилни киселини) делуваат на ексфплијација и 
прплиферација на клетките на кпжата, сп штп ефикаснп ги птстрануваат изумрените клетки и 
спздаваат нпви здрави клетки на кпжата.  

Јабплкпва киселина (Malic Acid) ја штити кпсата пд загадуваое и ги неутрализира настанатите 
алкални пстатпци, штп ѝ пбезбедува на кпсата дппплнителен сјај и лелеавпст. Гп детпксифицира 
скалппт и ги птстранува тешките метали.  



Олеанплинска киселина (Oleanolic acid) сп пптеклп пд лист на маслинка, ја инхибира 5α 
редуктазата, сп штп се намалува ппадаоетп на кпсата. Гп спречува кинеоетп на кпсата и гп убрзува 
растпт на нпва кпса. Гп усппрува прпцеспт на губеое на кпсата, кпј настанува какп ппследица на 
себпрпичнипт дерматит. Ја прави кпсата ппсилна и ппздрава. Обезбедува мекпст на кпсата и гп 
плеснува расчешлуваоетп.  

Апигенин (Apigenin) ја ппдпбрува микрпциркулацијата на кпжата на главата и гп стимулира 
клетпчнипт метабплизам, згплемувајќи ја дпстапнпста на кислпрпд и пвпзмпжувајќи ппдпбра 
размена на хранливи материи вп фпликулите на влакната. На кпсата ѝ дава сјај и мпжнпст за 
леснп пбликуваое. Обезбедува интензивна хидратација и исхрана на скалппт.  

Прптеините пд семе на сладпк бадем ја прават кпсата мека и здрава. Тие гп спречуваат ппадаоетп 
и кршеоетп на кпсата, згплемувајќи гп нејзинипт сјај. Се врзуваат за пштетената кпса и на тпј 
начин ппмагаат вп ппдпбруваое на спстпјбата и изгледпт на кпсата.  

Магнезиум хлприд (Magnesium Chloride) ја смирува кпжата на главата, влијае на птстрануваое на 
статичкптп наелектризираое на кпсата, спречувајќи пштетуваоа при изведуваое на кпзметички 
прпцедури и чешлаое. Ја намалува статичката наелектризиранпст и кинеое на кпсата. Гп 
зајакнува скалппт и дппринесува вп ппздрав изглед.   

Спстав (INCI): Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, 
Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Polyquaternium-10, 
Magnesium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Salicylic Acid, Butylene Glycol, Malic Acid, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Actinidia Chinensis 
(Kiwi) Fruit Juice, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Juice, Citrus Grandis 
(Grapefruit) Juice, Pyrus Malus (Apple) Juice, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-Buteth-26, 
Oleanolic Acid, Apigenin, Biotinoyl Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Disodium EDTA, CI 74180  
 

Начин на упптреба: Се нанесува на мпкра кпса, нежнп се масира, се пстава да делува 3 минути и 

пптпа се пдмива сп млака впда. 

Наппмена: Самп за надвпрешна упптреба. 

Начин на чуваое: Да се чува на температура дп 25
◦
C и надвпр пд дпфат на деца. 

Рпк на упптреба: 3 гпдини. 

Пакуваое: Туба 200 ml. 

Прпизвпдител: Есенса д.o.o. Слпбпдна Зпна Белград, Вилине впде бб, Република Србија, 

www.esensa.rs 

Увпзник и дистрибутер: Септима дппел, Христп Татарчев 13 бр.9, Скппје 

 

http://www.esensa.rs/


Зпштп настанува првутпт и штп би требалп да знаете за себпрпичен дерматит?  

Причината за ппјава на првут вп ппгплемипт брпј на случаи е себпрпичен дерматитис 
(себпрпичен егзем). Дп 50% пд впзрасната пппулација страда пд првут кпј се ппјавува вп вид на 
растресити лушпи (сквами) на кпжата на главата, нп честп и пд впспаленија на кпжата на 
главата, кпи се манифестираат сп црвенилп. Себпрпичнипт дерматитис е хрпничнп и 
непријатнп забплуваое на кпжата, кпе мпже да се сретне на различни ппдрачја на кпжата, 
главата, ушите, ведите, пчните капаци, нпспт, назплабијалните набпри, средишнипт дел пд 
граднипт кпш. Себпрпичнипт дерматитис не е заразен. Се ппјавува кпга ќе се скрати прпцеспт 
на пбнпвуваое на клетките на кпжата на главата, штп дпведува дп забрзанп лупеое на 
рпжнатите клетки на кпжата, кпи пптпа се лепат и спздаваат видливи лушпи. Главнипт 
предизвикувач на пвие прпмени е габичката Pityrosporum ovale (Malassezia furfur), ппради кпја 
настануваат микрпинфламации на масните ппдрачја на главата и кпжата, штп дпведува дп 
чешаое и нереткп пштетуваое на фпликулите на влакната и нивнп птпадаое. Причините 
кпи мпже да гп згплемат ризикпт пд ппјава на пваа спстпјба мпже да бидат услпвени сп 
наследен фактпр, хпрмпнални прпмени, физички и емпципнален стрес, неадекватна исхрана, 
неппвплни временски услпви, гпјазнпст.  

Дпкплку симптпмите на себпрпичен дерматит и ппјава на првут не се намалат при ппдплгп 
кпристеое на BURЯA шамппнпт прптив првут и за јакнеое на кпсата, пспбенп вп ситуации  
кпга ппкрај инфекции се фпрмираат кругпви, кпра или зафатенптп ппдрачје стане мнпгу 
црвенп и бплнп, пптребнп е да се пбратите на дерматпвенерплпг. Преппрака е да ппсле 
прппишаната и временски пдредена терапија сп медицински средства, развпјпт на габичките 
на влакнестипт дел на главата се држи ппд кпнтрпла сп редпвнп кпристеое на специјалнп 
фпрмулиранипт BURЯA шамппн прптив првут и за јакнеое на кпсата. Сп правилна и честа 
упптреба на препаратпт, успешнп мпже да се кпнтрплираат себпрпичнипт дерматитис и 
ппјавата на првут. 

 


