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Rodolphe & Co D+Tox is een reinigend
haarverzorgingsproduct dat gebruikt kan worden
als scrub of als kompres. Rijk aan actieve
ingrediënten afkomstig uit de zee zoals, parelmoer
en Laminaria zeewier uit Bretagne. Het Guérande-
zout remineraliseert en zorgt voor het scrub effect.
Damascus roos in combinatie met aloë vera extract
zorgt voor zachtheid en comfort.

Gegarandeerd sulfiet- en siliconen vrij. Ontdek deze
uitzonderlijke manier van verzorging. De hoofdhuid
wordt zacht ontgift en het haar krijgt weer optimale
glans.
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The D-TOX



Hair Force -
voedingssupplementen

Rodolphe & Co voedingssupplementen: speciaal
ontwikkeld om het haar te versterken en haaruitval
tegen te gaan. Deze voedingssupplementen zijn rijk
aan natuurlijke en biologische ingrediënten.



INGREDIËNTEN

Biologisch Wakame uit Bretagne
Doordat Wakame een soort zeewier is dat van nature
magnesium bevat, is het als ingrediënt toegevoegd
om het haar te voeden.
Fucoxanthine, natuurlijk zeewierpigment heeft als doel
de haarschacht te versterken en gelijkmatige groei te
stimuleren.
 
Biologische Zeeboon uit Bretagne
Bevat van nature vitamines, vezels en kalium.
 
Biologische Zoete Kelp uit Bretagne
Kelp is een soort zeewier dat van nature rijk is aan
antioxidanten. Deze reinigen en verzachten het haar.

Biologische hennepolie uit Frankrijk
De olie-vetzuren uit de hennepolie versterken het haar
en bieden bescherming tegen uitdroging. Deze olie is
koudgeperst en afkomstig van biologische landbouw.
100% puur en van natuurlijke oorsprong.
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Dermo-Grey Serum

Het Dermo-Grey Serum uit de Dermo Specific lijn
ondersteunt bij het verminderen van grijze haren en
verbetert de aanmaak van natuurlijk kleurpigment.

Arcolys® patent & pioenroos extracten.



Arcolys® vermindert het percentage grijs haar
met 9%
Arcolys® vermindert de hoeveelheid grijs haar
met 16% per cm2.

Arcolys® vermindert het percentage grijs haar
met 15%
Arcolys® vermindert de hoeveelheid grijs haar
met 19% per cm2
Arcolys® verhoogt het gevoel van
zelfvertrouwen met 8%
Arcolys® vermindert negatieve emoties met 22%
70% van de vrouwen ervaart dat het
vergrijzingsproces vertraagt
80% van de vrouwen ervaart minder grijs haar
80% van de vrouwen ervaart dat het haar meer
kleurpigmenten bevat
75% van het testpanel (m&v) ervaart meer glans
75% van het testpanel (m&v) ervaart meer
soepelheid
75% van het testpanel (m&v) ervaart betere
gezondheid van het haar

Arcolys® 1% - Resultaat na 2,5 maand*:

Arcolys® 1% - Resultaat na 5 maanden:
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*2 maal daags gebruik, niet uitspoelen



Dermo-Sensitive Serum

Het Dermo-Sensitive Serum uit de Dermo-Specific
lijn is een anti-dandruff serum, zuivert en herstelt de
hoofdhuid.

Dandrilys®, ECTOIN® patenten en verrijkt met
Spirulina



DANDRILYS® is 33% effectiever tegen roos dan
het chemische molecuul Pyrithione Zinc (veelal
aanwezig in anti-roos shampoos), Resultaat
merkbaar na slechts 3 á 4 wassingen.
74% van het testpanel (m&v) ervaart een betere
gezondheid van de hoofdhuid
50% van het testpanel (m&v) ervaart duidelijk
minder jeuk op de hoofdhuid.

DANDRILYS® (1%) : Anti-Dandruff
Reduceert overmatige talgproductie 

ECTOIN® :
Van 100% natuurlijke oorsprong verkregen door
biofermentatie. Dit molecuul is een krachtige,
multifunctionele actieve stof die het mogelijk maakt
om de cellulaire functies herstellen. Dit resulteert in
een gezonde hoofdhuid.
 
Resultaat na 15 dagen*:

*2 maal daags gebruik, niet uitspoelen



Dermo-Chute Serum

het Dermo-Chute serum uit onze Dermo-Specific-lijn
gaat haaruitval tegen en stimuleert de cel
vernieuwing en verbetert hiermee de haardichtheid.

AnaGain™ patent & Malva Sylvestris



75% van het testpanel ervaart verbeterde
haardichtheid in de groeifase (anagene fase)
85% van het testpanel ervaart minder haardichtheid
in de telogene fase (rustfase) waardoor er meer
ruimte is voor haren in de anagene fase (groeifase)

Stimuleert de haargroei
Verlengt de levensduur van het haar
Herstelt de vitaliteit van het haar
Voller haar in slechts 3 maanden

AnaGain™ patent:
Ondersteunt het haar om de haardikte en haar
dichtheid te behouden.

AnaGain™ patent is ontwikkeld op basis van jonge,
biologische erwtenscheuten. Het serum gaat haaruitval  
tegen door in de kern van de Derma Papilla, de cel-
moleculen te activeren.

Resultaat na 3 maanden, bij beginnende kaalheid*:

Voordelen:

*2 maal daags gebruik, niet uitspoelen



Serum Applicator

De exclusieve serum applicator - speciaal
ontwikkeld voor de Dermo-Specific
Serums -  zorgt voor een betere,
gemakkelijke en gelijkmatige toepassing
van de dagelijkse behandelingen.





2 Maal daags aanbrengen op de hoofdhuid
Niet uitspoelen
Verpakking 100 ml 
Maximaal 3 maanden op een volgend te gebruiken
Maximaal 2 x 3 maanden per jaar te gebruiken, met
een tussenpauze van 3 maanden.
Ecocert en Cosmebio gecertificeerd

Extra info Dermo-Specific Serums

Verwijderd de silicone cap.

Vul de applicator met de benodigde
hoeveelheid Dermo-Specific Serum.
Maximaal 2 maal daags aanbrengen.

Plaats de silicone cap weer op de applicator
en sluit deze zorgvuldig af.

Plaats de applicator op de hoofdhuid en
schuif en druk geleidelijk over de hoofdhuid.
Het serum wordt zo gelijkmatig verdeelt.



Meer Informatie

Scan onderstaande QR-code om de video's
te bekijken voor extra uitleg 

(Engels ondertiteld).



Rodolphe & Co
66 avenue Victor Hugo
56000 Vannes
FRANCE
consumer@rodolphe-co.com

Distributie Nederland & België
 Chapter Green | Green Company Bio Distribution BV

Klein Oirlo 22 | 5811 AW Castenray
info@chapter.green
www.chapter.green




