


UN CLASIC REINNOIT

Gama de produse System 4 este adanc inradacinata in inima finlandeza. A devenit una dintre cele mai bine
cunoscute clasice ale nisei sale laudata pentru eficienta produselor de catre utilizatori de-a lungul anilor.
System 4 a capatat un look nou proaspat, in timp ce formula eficienta a produsului a ramas neschimbata.



N O U L  A M B A L A J SUSTENABIL  

Pentru produsele de îngrijire a scalpului, ușurința în utilizare este  
un aspect esențial, pe care am încercat să îl încorporăm în noul  
ambalaj al gamei. Tratamentul exfoliant pentru scalp,Oil Cure,
este acum ambalat într-un tub care permite  aplicarea ușoară a 
produsului.

Lotiunea hidratanta-tratament pentru scalpul uscat , Moisture 
Scalp Lotion, este, de asemenea, într-un tub, care are și o 
dimensiune mai mare  pentru a asigura o eficiență mai bună a 
produsului.



N O U AM BALAJ

• Sticlele sunt fabricate 100% din plastic reciclat
• Tuburile sunt fabricate din plastic reciclat 50%.
• Cutiile au certificare PEFC și sunt fabricate în Finlanda



GAMA DE ÎNGRIJIREA A SCALPULUI FABRICATA IN FINLANDA

System 4 este o gamă de produse terapeutice care vizează diverse
probleme ale scalpului. Ingredientele alese cu grijă ajută la

inlaturarea mătreții, reduc mâncărimea și iritația scalpului, precum 
și la echilibrarea stării generale a scalpului.

Toata gama este testata dermatologic și creata în fabrica noastră din 
regiunea Pirkmanmaa, Finlanda, folosind energie solară.



Climbazol
Eficient împotriva uneia dintre 
principalele cauze ale mătreții, 
ciuperca malassezia furfur.

Pirocton Olamina
Eficient împotriva ciupercii 
pityrosporum ovale, o altă ciupercă 
care provoacă mătreață.

Ulei de Sist
Reglează activitatea glandelor
sebacee, îndepărtează mătreața,
roșeața și mâncărimea. Antibacterian.

Acid Salicilic
Ingredient keratolic eficient cu efect
de peeling și antibacterian.

Complex hidrocolor 
Protejează părul de razele UV și 
culoarea părului de decolorare. 
Hidratează părul, adăugând 
manevrabilitate și elasticitate. 
Rozmarin
Stimulează microcirculația, creșterea
părului și dezinfectează.

Chitosan
Ajută la regenerarea părului și la
reconstrucția vârfurilor despicate.
Efect antibacterian. Face părul 
strălucitor și natural moale.
Pantenol
Un amestec special versatil de vitamine (E, 
A, F, B) și ingrediente de condiționare.
Hrănește și condiționează scalpul în moduri
versatile și stimulează circulația sanguină a
scalpului.

Proteina din grau
Are efect reparator asupra părului și 
adaugă strălucire. Reduce iritația
provocata de ingredientele aflate in 
produsele de ingrijire și menține 
echilibrul de hidratare al scalpului.

Mentol
Stimulează circulația și are efect 
antibacterian. Reîmprospătează 
scalpul.

I N G R E D I E NT E AC T I V E
Ingrediente testate
dermatologic,cercetate și
sigure.
Eficiența produselor System4
se bazează pe următoarele
ingrediente și combinația lor.



Mesteacăn
Extract de plante antibacterian care  
ajută la îmbunătățirea stării generale 
a  scalpului. Previne inflamația și  
acționează ca un antioxidant.
Stimulează microcirculația care  
îmbunătățește creșterea normală 
a  părului.

Brusture
Extract de plante calmant care  
actioneaza ca un antioxidant.  
Ajută la prevenirea seboreei.
Stimulează microcirculația, creând
condiții pentru creșterea
sănătoasă a părului.

Urzica (Extract de frunze de Urtica
Dioica)
Extract de plante antibacterian 
care  ajută la calmarea iritațiilor
pielii.Stimulează microcirculația,
îmbunătățind condițiile pentru
creșterea normală a părului.

Coada- calului  ( Extract  de
Equisetum Arvense)
Un extract de plante versatil.
Reduce iritația scalpului și
stimulează microcirculația,
îmbunătățind condițiile pentru  
creșterea normală a părului.
Îmbunătățește suprafața
scalpului prin stimularea
sintezei naturale de colagen și  
elastină a pielii.

Aloe Vera
Un extract hidratant versatil. Ajută 
la  menținerea echilibrului natural 
de  hidratare al pielii, calmează, 
previne  infecțiile și este un extract 
vegetal antibacterian.

Nasturel (Extract de frunze/tulpini de 
Nasturtium Officinale)
Extract antioxidant bogat in vitamine 
si  minerale. Îmbunătățește suprafața  
scalpului prin stimularea sintezei  
naturale de colagen și elastină a 
pielii.  Hidratează, curăță și 
catifelează pielea.  Reduce formarea 
excesului de sebum la  nivelul 
scalpului, prevenind matreata  
uleioasa. Stimulează microcirculația,  
îmbunătățind condițiile pentru  
creșterea normală a părului.

Castan de cal (Extract deAesculus
Hippocastanum)
Extract eficient care îmbunătățește  
microcirculația, îmbunătățind  
condițiile pentru creșterea normală a  
părului. Reduce inflamația pielii.



1 SAMP ON SPECIAL
SCALP GRAS SI MATREATA GRASA

4 SAMP ON CU U LEI DE SIST
P E N T R U  S C A L P  U L E I O S ,DERMATITA SEBOREICA

B SAMPON BIO BOTANICAL

PENTRU  FORTIFIER EA PARULUI SUBTIAT ,  
REGENERANT PENTRU SCALP & ANTICADERE

2 S AM P O N ECH I LI BRA NT
SCALP USCAT& CU MATREATA USCA TA

3 SA M P O N DELICAT
PENTRU BU NASTAREA SCALP U LU I

Sampoane terapeutice



1  SAMPO N SPE C IAL
PARUL SI  SCALPUL CU TENDINTA DE INGRASARE SI  MATREATA

• Echilibreaza secretia de sebum de la nivelul scalpului
• Îndepărtează mătreața și previne reapariția acesteia
• Calmează iritația scalpului
• Fara parfum
• pH 4.7
• 98 % biodegradabil
• Variante disponibile: 75, 250 si 500 ml

Nu uitați să lăsați șamponul să acționeze 2-5 minute mai mult
decât un șampon convențional. A nu se
utiliza copiilor sub 3 ani.

Sampoane terapeutice



2 SA M P O N E C H I L I B RA N T
SCALP  USCAT, MATREATA USCATA SI PARUL USCAT 
TRATAT PRIN COLORARE

• Calmează mâncărimea
• Îndepărtează mătreața și previne reapariția acesteia
• Protejează culoarea părului de decolorare
• Fara parfum
• pH 4.7
• 98 % biodegradabil
• Variante disponibile: 75, 250 si 500 ml

Nu uitați să lăsați șamponul să acționeze 2- 5 minute mai
mult decât un șampon convențional. A nu se
utiliza copiilor sub 3 ani.

Therapeutic shampoos



3  SAM P O N DELICAT
PENTRU TOATE TIPURILE DE PAR,UTILIZARE ZILNICA

• Pentru a menține rezultatele obținute
• Previne matreata
• Fara parfum
• pH 4.7
• 99 % biodegradabil
• Variante disponibile: 75, 250 and 500 ml

Nu uitați să lăsați șamponul să acționeze 2-5 minute mai
mult decât un șampon convențional. A nu se
utiliza copiilor sub 3 ani.

Therapeutic shampoos



4  SAMPO N CU U LE I DE S I ST
SCALP GRAS SEBOREIC ,SENSIBIL SI IRITAT,MATREATA 
GRASA 

• Echilibrează activitatea glandelor sebacee
• Calmează mâncărimea și calmează scalpul
• Promovează echilibrul natural al hidratarii scalpului
• Fara parfum si vegan
• pH 5.7
• 98 % biodegradabil
• Variante disponibile: 75, 250 si 500 ml

Nu uitați să lăsați șamponul să acționeze 2- 5 minute mai
mult decât un șampon convențional. A nu se
utiliza copiilor sub 3 ani.

Therapeutic shampoos



B SA M P O N B I O B O TA N I CA L
PENTRU  FORTIFIEREA PARULUI  SUBTIAT , REGENERANT 
PENTRU SCALP & ANTICADERE

• Pentru toate tipurile de par
• Creează condiții pentru creșterea sănătoasă a părului
• Stimuleaza microcirculatia
• Vegan
• pH 4.8
• 98 % biodegradabil
• Variante disponibile: 75, 250 si 500 ml

Nu uitați să lăsați șamponul să acționeze 2-5 minute mai mult
decât un șampon convențional. A nu se utiliza copiilor sub 3 ani.

Therapeutic shampoos



H C O N D I T I O N A T O R  
H I D R O C A R E

Conditionator hidratant pentru parul
uscat sau tratat prin colorare

OIL CURE SCALP TREATMENT

Masca exfolianta,tratament
pentru scalpul gras si toate 
tipurile de par

B B I O BO TANI C A L VITAL CU RE

Conditionator fortifiant  Bio 
Botanical anticadere,regenerant 
pentru scalpul si parul subtiat

R CHITOSAN HAIR REPAIR-LEAVE-IN SPRAY .

Spray Reparator cu Chitosan pentru parul 
degradat si uscat 

Conditionatoare& Exfoliere a Scalpului



H  CONDITIONATOR HYDRO CARE
CONDITIONATOR HIDRATANT PENTRU PARUL USCAT SAU TRATAT 
PRIN COLORARE

• Hidratare intensa a parului
• Ajuta la prevenirea matretii, mancarimii si iritarea scalpului
• Protejează culoarea părului de decolorare și oferă o strălucire frumoasă
• Adaugă manevrabilitate
• Vegan
• pH 3.0
• 94 % biodegradabil
• Variante disponibile: 75, 150 si 500 ml

A nu se utiliza pentru copiii cu varsta sub 3 ani. 

Conditionatoare



B  BIO  BOTANICAL  VITAL  CURE

CONDITIONATOR FORTIFIANT  BIO BOTANICAL 
ANTICADERE,REGENERANT PENTRU SCALPUL SI PARUL 
SUBTIAT

• Conditionator pentru toate tipurile de par
• Poate fi folosit și ca tratament cu timp de procesare mai lung
• Hidratează și descurcă părul
• Creează condiții pentru creșterea sănătoasă a părului
• Stimuleaza microcirculatia
• Vegan
• pH 3.5
• 97 % biodegradabil
• Variante disponibile: 150 and 500 ml

A nu se utiliza pentru copiii cu varsta sub 3 ani. 

Conditionatoare



OIL CURE SCALP TREATMENT
MASCA EXFOLIANTA,TRATAMENT PENTRU 
SCALPUL GRAS SI TOATE TIPURILE DE PAR

• Poate fi folosit si ca balsam de par
• Calmează iritația și mâncărimea
• Hidratează părul și scalpul
• Adaugă strălucire și manevrabilitate
• Vegan
• pH 3.0
• 98 % biodegradabil
• Variante disponibile: 75, 150 si 500 ml

A nu se utiliza pentru copiii cu varsta sub 3 ani. 
.

Exfoliere a Scalpului



Spray Conditionator Leave-In

R CHITOSAN HAIR REPAIR-LEAVE-IN SPRAY 

SPRAY REPARATOR CU CHITOSAN PENTRU PARUL 
DEGRADAT SI USCAT 

• Spray conditionator Leave-in
• Hidratează și protejează părul
• Chitosanul ajută la reconstruirea și repararea

eficientă a părului deteriorat și a vârfurilor despicate
• Fara parfum
• pH 3.5
• 99 % biodegradabil
• Variante disponibile: 50 si 150 ml



M MOISTURE SCALP LOTION

Lotiune hidratanta tratament pentru 
scalpul uscat si sensibil 

B SERUM  BIO  BOTANICAL

Serum  fortifiant  Bio Botanical 
anticadere,regenerant pentru scalpul si 

parul subtiat

T SCALP TONIC

Tratament Tonic Leave-in 
cu Climbazol  scalp 

normal, cu tendinta de 
ingrasare si matreata

Tratamente Leave-in



Hidratare a scalpului

M MOISTURE SCALP LOTION
LOTIUNE HIDRATANTA TRATAMENT PENTRU SCALPUL USCAT SI 
SENSIBIL

• Loțiune hidratantă pentru tratamentul scalpului
• Poate fi aplicat pe zona feței și a gâtului
• Calmează scalpul sensibil sau iritat
• Reduce mâncărimea
• Sprijină echilibrul natural al umidității scalpului
• Fara parfum si vegan
• pH 5.5
• 96 % biodegradabil
• Varianta disponibile:150 ml



T SCALP TONIC

TRATAMENT TONIC LEAVE-IN CU CLIMBAZOL  SCALP 
NORMAL, CU TENDINTA DE INGRASARE SI MATREATA

• Tratament Leave-in pentru scalpul uleios și gras
• Previne mătreața și excesul de sebum
• Dizolvă sebumul cristalizat
• Imbunatateste microcirculatia
• Vegan
• pH 3.5
• 91 % biodegradabil
• Variante disponibile: 50, 150 si 500 ml 
• Poate fi folosit zilnic și între spălări. 

A nu se utiliza pentru copiii cu varsta sub 3 ani. 

Tratament pentru scalp Leave-in



B  SERUM  BIO  BOTANICAL
SERUM  FORTIFIANT  BIO BOTANICAL 
ANTICADERE,REGENERANT PENTRU SCALPUL SI PARUL 
SUBTIAT

• Serum pentru scalp
• Calmează și împrospătează scalpel
• Echilibrează producția de sebum
• Creează condiții pentru creșterea sănătoasă a părului
• Stimuleaza microcirculatia
• Vegan
• pH 4.3
• 91 % biodegradabil
• Variante disponibile: 50, 150 si 500 ml
• Poate fi folosit zilnic și între spălări. 

A nu se utiliza copiilor sub 3 ani.

Tratament pentru Scalp Leave-in



SCALP USCAT & MATREATA USCATA
PAR TRATAT PRIN COLORARE



SCALP GRAS & MATREATA GRASA



FORTIFIEREA PARULUI  SUBTIAT , REGENERANT 
PENTRU SCALP & ANTICADERE




