 Produkter på et naturligt grundlag  Strenge kvalitetsstandarder
 Produceret i Tyskland
 Velegnet til mænd og kvinder
 IKKE testet på dyr

*Klinisk forsøg TRX2®.
For mere information kan du
besøge hjemmesiden
www.oxfordbiolabs.com

 Produkter på en naturlig basis
 Lämplig för män och kvinnor
 Ej testad på djur

 Strikta kvalitetsstandarder
 Produceras i Tyskland

*TRX2® klinisk studie.
För mer information besök
www.oxfordbiolabs.com

晶粒的头

Melaniq® 专为男子和妇女谁观察到的迹象过早的头发花白。 独特的公式
Melaniq® 支持的正常生产的颜料在毛囊，提供营养物质是至关重要的，以减少
的影响的花白。 Melaniq® 包含铜，一个必要的组成部分的生物合成的黑色素，
天然色素这使头发的颜色。

DRM4®
DRM4® 是专门设计的人谁观察到的迹象过早的皮肤老化，引起的因素，如氧化
应激，紫外线辐射，毒素和环境的污染。 作为一个潜在的解决方案以改善皮肤
状况，减少皱纹和缺陷， DRM4® 包含一个公式的测试成分，包括油与高层次的
欧米茄-3 /欧米茄-6脂肪酸，植物提取物，维生素和矿物质重要的一个健康的皮
肤条件。

 Produktai gamtiniu pagrindu
 Tinka vyrams ir moterims
 Nebandyta su gyvuliais

 Griežti kokybės standartai
 Pagaminta Vokietijoje

*Klinikiniai TRX2®tyrimai.
Norėdami gauti papildomos
informacijos, apsilankykite
www.oxfordbiolabs.com

 严格的质量标准
 德国制造

*临床试验 TRX2®。 欲
了解更多信息，请访问
www.oxfordbiolabs.com

УКРАЇНСЬКА

ВИПАДІННЯ ТА ПОТОНШАННЯ ВОЛОССЯ

АКТИВНА ДІЯ

РУССКИЙ

ПОСЕДЕНИЕ ВОЛОС

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

+即时水分

 产品上的自然的基础上
 适用于男性和女性
 不测试在动物

МИТТЄВА ДІЯ

ВЫПАДЕНИЕ И ИСТОНЧЕНИЕ ВОЛОС

TRX2® Advanced Care Био-Активный кондиционер
Рекоменд
к использо ован
ва
 Повышает микроциркуляцию кожи головы, чтобы
вместе со вс нию
шампунями еми
укрепить волосы
линии
TRX2®
 Обогащенный кокосовым маслом, эфирным маслом
мяты и пантенолом, которые делают волосы более
увлажненными и густыми на вид
+МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

建议对于使用
所
有洗发水线
TRX2®

СТАРЕНИЕ КОЖИ

DRM4®
DRM4® specialiai sukurta žmonėms, kurie pastebėjo turį priešlaikinį odos senėjimą, sukeltą
tokių veiksnių kaip oksidacinis stresas, ultravioletiniai spinduliai, toksinai ir aplinkos
užterštumas. Kaip potencialus sprendimas odos būklei pagerinti, pažeidimams ir
defektams sumažinti, DRM4® sukurtas pagal formulę su patikrintais ingredientais, įskaitant
aliejus su dideliu omega-3/omega-6 riebalinių rūgščių kiekiu, augalų ekstraktus, vitaminus
ir mineralus, kurie yra gyvybiškai svarbūs sveikai odos būklei.

TRX2® Молекулярний комплекс проти
випадіння волосся
 Стимулює ріст волосся і покращує
функцію волосяного фолікула
 Стимулює калієві канали в межах
волосяних фолікулів

Melaniq®
Melaniq® разработан для мужчин и женщин, которые наблюдают у себя признаки
преждевременного поседения волос. Уникальная формула Melaniq® поддерживает
нормальную выработку пигмента в волосяных фолликулах, обеспечивая
поступление жизненно важных питательных веществ, которые могут уменьшить
влияние факторов, связанных с поседением. Melaniq® содержит медь, необходимую
составляющую биосинтеза меланина, природного пигмента, который придает
волосам их цвет.
DRM4®
DRM4® специально разработан для людей, которые наблюдают у себя признаки
преждевременного старения кожи, вызванные такими факторами, как оксидативный
стресс, ультрафиолетовое излучение, токсины и загрязнение окружающей среды.
Как потенциальное решение для улучшения состояния кожи, уменьшения морщин и
дефектов, DRM4® содержит формулу проверенных ингредиентов, таких как масла с
высоким содержанием омега-3/омега-6 жирных кислот, растительные экстракты,
витамины и минералы, жизненно важные для здорового состояния кожи.

 Продукты на натуральной основе  Строгие стандарты качества
 Подходит для мужчин и женщин  Сделано в Германии
 Не тестировано на животных

*Клиническое исследование
TRX2®. Для получения
дополнительной информации
посетите www.oxfordbiolabs.com

TRX2® Відновлюючий лосьйон проти
випадіння волосся
 Живить волосяні фолікули
 Відновлює і зміцнює волосяні фолікули
 Додаткова місцева дія TRX2®

Містить хлорид
калію, тартрат
L-карнітину, BCAAs
(амінокислоти з
розгалуженими
боковими
ланцюгами) та
нікотинову кислоту
у вигляді
патентованого
комплексу, що
стимулює калієві
канали.

Більше 80
людей відч %
ул
покращення и
після
використан
ня
TRX2®*

TRX2® Advanced Care Моделюючий крем для створення об’єму +МИТТЄВИЙ ОБ'ЄМ
 Науково доведений ефект зволоження, кондиціонування та створення об'єму
 Миттєвий об'єм з легкою природною пружністю та без видимих ознак
склеювання
TRX2® Advanced Care лінійка шампунів
 Засоби для догляду за волоссям, містять натуральні рослинні екстракти.
Дерматологічно протестовані
 Не містять SLS/SLES, силіконів та парабенів
 Лінійка шампунів які надають об'єм, стимулюють та захищають волосся

TRX2® Advanced Care Біо-активний кондиціонер
 Підвищує мікроциркуляцію шкіри голови, щоб
зміцнити волосся
 Збагачений кокосовою олією, ефірною олією м’яти та
та пантенолом, що роблять волосся більш
зволоженим та густішим на вигляд
ПОСИВІННЯ ВОЛОССЯ

Melaniq® sukurtas vyrams ir moterims, kurie pastebėjo turį priešlaikinio plaukų pražilimo
požymius. Unikali formulė Melaniq® palaiko normalią pigmento gamybą plaukų folikuluose,
užtikrindama gyvybiškai svarbių medžiagų, kurie gali sumažinti su pražilimu susijusiais
veiksniais įtaką, suradimą. Melaniq® sudėtyje yra varis - komponentas, reikalingas
melanino, gamtinio pigmento, kuris suteikia plaukams jų spalvą, biosintezei.

TRX2® Advanced Care Моделирующий крем для создания +МГНОВЕННЫЙ ОБЪЕМ
объема
 Научно доказанный эффект увлажнения, кондиционирования и создания объема
 Мгновенный объем с легкой естественной упругостью и без видимых признаков
склеивания
TRX2® Advanced Care линейка шампуней
 Дерматологически тестированы средства по уходу за волосами,
которые содержат натуральные растительные экстракты
 Не содержат SLS/SLES, силиконов, парабенов
 Ряд шампуней которые придают объем, стимулируют и защищают
волосы

Oxford Biolabs® – це нутрицевтична та космецевтична компанія, що виготовляє продукти на
натуральній основі, які покликані допомогти людям в боротьбі з небажаними ознаками старіння,
такими як випадіння волосся, передчасне посивіння та старіння шкіри. З 2009 року компанія
займається розробкою і розповсюдженням науково перевірених продуктів, дію яких доведено
дослідженнями світового класу.

СТАРІННЯ ШКІРИ

Melaniq®

Содержит хлорид
калия, тартрат
Более 80%
L-карнитина, BCAAs
людей
(аминокислоты с
по
чу
вствовали
разветвленными
боковыми цепями) улучшение после
ис
по
льзования
и никотиновую
TRX2®*
кислоту в виде
патентованного
комплекса,
стимулирующего
калиевые каналы.

АКТИВНА ДІЯ

Melaniq®

TRX2® Молекулярный комплекс против
выпадения волос
 Стимулирует рост волос и улучшает
функцию волосяного фолликула
 Стимулирует калиевые каналы в
пределах волосяных фолликул
TRX2® Восстанавливающий лосьон против
выпадения волос
 Питает волосяные фолликулы
 Восстанавливает и укрепляет волосяные
фолликулы
 Дополнительное местное действие TRX2®

АКТИВНА ДІЯ

TRX2® Advanced Care 生物活性调节器
 增加的微循环的头皮加强的头发
 丰富的椰子油，薄荷精油和泛醇，这使头发更多潮湿和较
厚的外观

老化的皮肤

МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

TRX2® Advanced Care 洗 水
 具有天然植物精华的护发产品经过了皮肤学测试。
 不含SLS/SLES、有机硅、防腐剂。
 洗发水使头发浓密丰满、保护及刺激头发的生长。

Oxford Biolabs® – это нутрицевтическая и космецевтическая компания, производящая ряд
продуктов на натуральной основе, которые призваны помочь людям в борьбе с нежелательными
признаками старения, такими как выпадение волос, преждевременное поседение и старение
кожи. С 2009 года компания занимается разработкой и распространением научно проверенных
продуктов, действие которых доказано исследованиями мирового класса.

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

道。 八成人
感觉
更好的后，使
用
TRX2®*

+即时音量

TRX2® Advanced Care 建模奶油创建一个量
 科学证明效果的加湿，空调和卷创建
 即时量与轻微的自然弹性和不可见的迹象涂胶

即时行动

脱发及间苗

TRX2® 减少脱发时的乳液
 饲料毛囊
 恢复和加强毛囊
 当地其他行动 TRX2®

包含氯化钾，酒
石酸盐L-肉碱
， BCAAs （氨
基酸与支侧链）
和烟酸的形式专
有的复杂的，刺
激钾通

TRX2® Advanced Care Biologiškai aktyvus kondicionierius
Rekomend
naudoti kartuuojama
 Padidina galvos odos mikrocirkuliaciją, siekiant stiprinti
šampūnais su visais
linijoje
plaukus
TRX2®
 Praturtintas kokoso aliejumi, mėtos eteriniu aliejumi
pantenoliu, kurie daro plaukus labiau sudrėkintais ir
gausesniais iš išvaizdos
+MOMENTALUS SUDRĖKINIMAS

主动行动

LIETUVIŠKAI

中文

+MOMENTALUS TŪRIS

TRX2® Advanced Care Modeliujantis kremas tūriui sukurti
 Mokslininkų patvirtintas sudrėkinimo, kondicionavimo ir tūrio sukūrimo efektas
 Momentalus tūris su lengvu gamtiniu tamprumu ir be akivaizdaus supildymo požymių

TRX2® Advanced Care šampūnų linija
 Dermatologiškai išbandytos plaukų priežiūros priemonės, kurių sudėtyje yra
natūralių augalinių ištraukų
 Sudėtyje nėra SLS/SLES, silikonų, parabenų
 Šampūnų, suteikiančių apimties, stimuliuojančių ir apsaugančių plaukus, linija

TRX2® 分子复杂的反对脱发
 刺激的头发生长和提高功能的毛囊
 刺激钾通道内的毛囊

主动行动

Daugiau ne
80% žmoniųi
patyrė
pagerėjimą
panaudoję
TRX2®*

Oxford Biolabs® 是一个功能性食品和化妆品公司制造范围内的天然成分设计，以帮助人们战斗
不良的迹象老化，如脱发，过早老化和皮肤老化。 2009年以来，公司已开发和分发科学经过
验证的产品，工作已证明了由世界级的研究。

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

TRX2® atnaujinantis losjonas nuo plaukų
slinkimo
 Gina plaukų folikulus
 Atnaujina ir stiprina plaukų folikulus
 Papildomas vietinis TRX2® veikimas

Sudėtyje yra kalio
chloridas, L-karnitino
tartratas, BCAA
(aminorūgštys su
išcentruotomis
šoninėmis
grandinėmis)
ir nikotino rūgštį
kaip patentuotas
kompleksas,
stimuliuojantis kalio
kanalus.

主动行动

PLAUKŲ PRAŽILIMAS
ODOS SENĖJIMAS

DRM4®
DRM4® är speciellt utformad för personer som observerar tecken på för tidig
hudförldring orsakad av faktorer som oxidativ stress, ultraviolett strålning, toxiner
och miljöförorening. Som en potentiell lösning för att förbättra hud, minska rynkor
och defekter, innehåller DRM4® formeln beprövade ingredienser inklusive oljor med
hög omega-3/omega-6-fettsyror, växtextrakt, vitaminer och mineraler som är
avgörande för frisk hud tillstånd.

Melaniq® är utvecklad för män och kvinnor som observerar tecken på för tidig
hårgradering. Den unika formeln av Melaniq® stöder den normala produktionen av
pigment i hårsäckar, vilket ger näringsämnen som är viktiga för att minska
effekterna av gråfaktorer. Melaniq® innehåller koppar, en nödvändig komponent i
biosyntesen av melanin, ett naturligt pigment som ger håret sin färg.

AKTYVUS VEIKSMAS

GRÅNANDE HÅR

Melaniq®

ÅLDRANDE HUD

DRM4®
DRM4® er specielt udviklet til mennesker, der observerer tegn på for tidlig hud aldring,
som skyldes af oxidativ stress faktorer, ultraviolet stråling, toksiner og miljøforurening.
DRM4® indeholder en formel af dokumenterede ingredienser, herunder olier med højt
indhold af omega-3 / omega-6 fedtsyrer, planteekstrakter, vitaminer og mineraler af vital
betydning for sund hud, som en potentiel løsning til forbedring af hudtilstanden, reducerer
rynker og defekter.

AKTIV EFFEKT

Melaniq®
Melaniq® blev udviklet til mænd og kvinder, der observerer tegn på for tidlig
graying af deres hår. Melaniq unik formel® støtter den normale produktion af
pigment i hårsækkene, giver vigtige næringsstoffer, der kan reducere
virkningen af faktorer, som er forbundet med graying. Melaniq® indeholder
kobber, en nødvendig komponent i biosyntese af melanin, et naturligt pigment,
som giver håret sin farve.

Rekommen
användningderas för
med
shampoos alla
TRX2-linjen i
®

+OMEDELBAR FUKTIGHET

AKTIV EFFEKT

GRAYING AF HÅR
HUD ALDRING

AKTIV HANDLING

AKTIV HANDLING

+ØJEBLIKKELIG HYDRERING

TRX2® Molekulinis kompleksas nuo plaukų
slinkimo
 Stimuliuoja plaukų augimą ir pagerina
folikulą funkciją
 Stimuliuoja kalio kanalus plaukų
folikuluose

PLAUKŲ SLINKIMAS IR PLONĖJIMAS

TRX2® Schampo Avancerad Vårdlinje
 Dermatologiskt testade hårvårdsprodukter som innehåller naturliga
växtekstrakter
 SLS / SLES-fri, Silikonfri, Parabenfri
 Urval av schampo utformade för volymgivande, skydda och stimulerande
effekter

Oxford Biolabs® – tai nutriceutikos ir kosmetikos bendrovė, gaminanti daugelį produktų gamtiniu
pagrindu, kurie yra skirti padėti žmonėms kovoti su nepageidaujamais senėjimo požymiais, pvz.,
plaukų slinkimas, priešlaikinis pražilimas ir odos senėjimas. Nuo 2009 metų bendrovė verčiasi
moksliškai patikrintų produktų, kurių veikimas įrodytas pasaulinio lygio tyrimų metu, parengimu ir
platinimu.

AKTYVUS VEIKSMAS

+OMEDELBAR VOLYM

TRX2® Advanced Care Hårkräm för volymskapande
 Vetenskapligt bevisad effekt av luftfuktning, konditionering och volymskapande
 Instant volym med en liten naturlig elasticitet och inga synliga tecken på limning

TRX2® Advanced Care Bio-aktiv balsam
 Ökar mikrocirkulationen i hårbotten för att stärka håret
 Berikad med kokosnötolja, pepparmintolja och
panthenol, vilket gör håret mer fuktigt och tjockare i
utseende.

Anbefales til
sammen me brug
shampooer d alle
af TRX2
linje®

Mer än 80
av använd %
kände förbätare
efter använd tring
ning
av TRX2®*

AKTYVUS VEIKSMAS

TRX2® Advanced Care Bioaktive balsam
 Øger mikrocirkulationen i hovedbunden for at styrke håret
 Beriget med kokosolie, æterisk olie af pebermynte og
panthenol, hvilket gør håret mere fugtigt og tykkere

TRX2® Revitaliserande lotion mot
håravfal
 Livar hårsäckar
 Återställer och förstärker hårsäckar
 Ytterligare lokala effekter av TRX2®

Innehåller
kaliumklorid,
L-karnitin tartrat,
BCAAs (grenade
kedjiga aminosyror)
och nikotinsyra i form
av ett patenterat
komplex som
stimulerar
kaliumkanaler.

MOMENTALUS VEIKIMAS

SVENSKA

+ØJEBLIKKELIG VOLUMEN

TRX2® Advanced Care Modellering creme til at skabe volumen
 Videnskabeligt bevist virkning af fugtgivende, konditionering og skabe volumen
 Øjeblikkeligt volumen med let naturlig elasticitet og uden synlige tegn på limning

TRX2® Advanced Care Shampoo linje
 Dermatologisk afprøvede hårplejeprodukter, som indeholder naturlige
planteekstrakte
 Indeholder ingen SLS/SLES, silikonefri, parabenfri
 En bred vifte af shampoo beregnet til hårvolumen, beskyttelse og
stimulerende virkninger

TRX2® Molekylära komplex mot
håravfall
 Stimulerar hårväxten och förbättrar
hårfollikelns funktion
 Stimulerar kaliumkanaler i hårsäckarna

HÅRAVFALL OCH GALLRING HÅR

Over 80%
af befolknin
ge
følte sig bedr n
e
efter brug
TRX2®*

OMEDELBAR EFFEKT

HÅRTAB OG UDTYNDING

ØYEBLIKKELIG HANDLING

TRX2® Revitalisering lotion mod
hårtab
 Giver ernæring til hårsække
 Giver restaurering og styrkelse af
hårsækken
 Yderligere lokal handling TRX2®

Indeholder
kaliumchlorid,
L-carnitintartrat,
BCAAs
(aminosyrer med
forgrenede
sidekæder) og
nikotinsyre i form
af et patenteret
kompleks, og
stimulerer også
kaliumkanaler.

Oxford Biolabs® – är ett nutraceutical och kosmetikföretag som tillverkar en rad naturprodukter som är
avsedda att hjälpa människor att bekämpa oönskade tecken på åldrande som håravfall, för tidig
grånande hår och åldrande av huden. Sedan 2009 har företaget utvecklat och distribuerat
vetenskapligt beprövade produkter vars effekt har bevisats av världsklass forskning.

AKTIV EFFEKT

TRX2® Molekylær kompleks mod
hårtab
 Stimulerer hårvækst og forbedrer
hårfollikelens funktion
 Stimulerer kaliumkanaler inden hårfollikelens

AKTIV HANDLING

DANSK

Oxford Biolabs® – det er en nutraceutical og cosmeceutical virksomhed, der producerer en række
naturlige produkter, der er designet til at hjælpe folk med at bekæmpe uønskede tegn på aldring,
såsom hårtab, for tidlig graying og aldring af huden. Siden 2009 har virksomheden udviklet og
distribueret videnskabeligt dokumenterede produkter, hvis handling er blevet bevist ved forskning i
verdensklasse.

Рекомендов
до використааний
разом з ус ння
шампунями іма
лінії
TRX2®

+МИТТЄВЕ ЗВОЛОЖЕННЯ

Melaniq®
Melaniq® розроблений для чоловіків та жінок, які спостерігають у себе ознаки
передчасного посивіння волосся. Унікальна формула Melaniq® підтримує нормальне
вироблення пігменту у волосяних фолікулах, забезпечуючи надходження життєво
важливих поживних речовин, які можуть зменшити вплив факторів, пов'язаних із
посивінням. Melaniq® містить мідь, необхідну складову біосинтезу меланіну,
природного пігменту, який надає волоссю його колір.

DRM4®
DRM4® спеціально розроблений для людей, які спостерігають у себе ознаки
передчасного старіння шкіри, викликані такими чинниками, як оксидативний стрес,
ультрафіолетове випромінювання, токсини та забруднення довкілля. Як потенційне
рішення для покращення стану шкіри, зменшення зморшок та дефектів, DRM4®
містить формулу перевірених інгредієнтів, таких як олії з високим вмістом
омега-3/омега-6 жирних кислот, рослинні екстракти, вітаміни та мінерали життєво
важливі для здорового стану шкіри.

 Продукти на натуральній основі
 Підходить для чоловіків і жінок
 Не тестовано на тваринах

 Строгі стандарти якості
 Виготовлено в Німеччині

*Клінічне дослідження TRX2®.
Для отримання додаткової
інформації відвідайте
www.oxfordbiolabs.com

