


Pasitelkiant mūsų žinias, sukauptas 
per ilgametę patirtį ir naudojant vien 
natūralius ingredientus, įsigilinome į 
galvos odos problemas bei sukūrėme 
ją apsaugančias priemones.



Specialios formulės, sukurtos naudojant giliai vei- 
kiančius augalinius ingredientus, gražina plaukus, 
juos atstato.

Linija sukurta galvos odos apsaugai bei atkūrimui.

Rūpintis skalpu būtina norint turėti sveikus, stiprius 
plaukus.

GYDANČIOJI LINIJA 
SU MEDŽIŲ EKSTRAKTAIS

JOC Cure



TVARUS GROŽIS

Tvarumas nebėra pasirinkimas, o būtinybė. 

Dėl šių priežasčių mes esame įpareigoti nuo-
lat tobulinti savo produktus, skirti dar dau-
giau dėmesio ingredientų kokybei, parinkti 
tvarią pakuotę ir saugoti aplinką, rūpinantis 
jos gerove ir mūsų daromu poveikiu planetai.

100 % VEGANIŠKA

Savo produktus mes siekiame kurti pa-
sitelkiant žaliąją filosofiją, taip dar labiau 
padidinant jų efektyvumą.

Nuo mūsų kompanijos atsiradimo, niekada ne-
testavome savo produktų su gyvūnais. Tai reiškia, 
netestavome net iki tol, kai testavimas su gyvūnais 
buvo uždraustas Europoje nuo 2013 m.



APLINKAI DRAUGIŠKOS 
PAKUOTĖS

Mūsų buteliukai yra 100 % perdirbami ir 
susideda iš 50-100 % perdirbto plastiko. 

Jei pakuotė nepažeista, ją galima perpanaudoti.

TVARŪS PARTNERIAI

Nusprendėme bendradarbiauti tik su tvariais 
ir draugiškais aplinkai žaliavų tiekėjais. 

Jie skatina tvarią miškininkystę, dalyvauja 
miškų atželdinimo projektuose ir užtikrina 
saugias tiekimo grandines, atidžiai vertinant 
biologinę įvairovę.  



NUO PLAUKŲ SLINKIMO
tonizuoja ir suteikia gyvybingumo



LAZDYNO LAPAI

Jo gydomosios savybės susijusios su skysčių 
cirkuliacija. Tonizuojančios ir cirkuliacijai pa- 
dedančios savybės:

• suteikia galvos odos ląstelėms energijos, 
skatinančios plaukų augimą;

• apsaugo nuo oksidacinio streso;

• užtikrina galvos odos tvirtumą ir gyvybin- 
gumą;

• suteikia elastiškumo, sąryšio ir padeda re-
generuoti audinius.

Pagrindinis ingredientas



PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O P L A S TI
KO

ENERGIZUOJANTIS ŠAMPŪNAS 
NUO PLAUKŲ SLINKIMO

Aktyvūs ingredientai atgaivina galvos 
odą, atstatant jos mikrocirkuliaciją ir su-
mažinant plaukų slinkimą

Dėl ypatingų energizuojančių ir apsau-
gančių ingredientų, šampūnas maitina 
plaukus ir jie tampa stipresni. Jis švelniai 
valo ir atstato jų balansą.

BE SLES

BE PARABENŲ

BE PIGMENTŲ

250 ml 1000 ml



PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O P L A S TI
KO

BE PIGMENTŲ

ENERGIZUOJANTI, INTENSYVAUS 
POVEIKIO PRIEMONĖ NUO PLAUKŲ 
SLINKIMO

Priemonė ne tik stabdo plaukų slin-
kimą bet ir skatina jų augimą. Veikia 
itin intensyviai dėl sudėtyje esančių 
amino rūgščių, vitaminų ir augalinės 
kilmės ingredientų. Raminantis po-
veikis užtikrina galvos odos gerovę bei 
stipresnius ir vešlesnius plaukus.     

BE PARABENŲ

9 ampulės x 8 ml



PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O P L A S TI
KO

ENERGIZUOJANTIS TONIKAS 
GALVOS ODAI NUO PLAUKŲ 
SLINKIMO

Aktyvūs ingredientai, stiprindami ir mai-
tindami plauko folikulą, gerina galvos odos 
elastingumą ir tvirtina plauką.

Naudokite kasdienei priežiūrai, kaip alter-
natyvą Energizuojančiai intensyvaus po-
veikio priemonei nuo plaukų slinkimo. 

BE PARABENŲ

BE PIGMENTŲ

150 ml



JOC suteikia galimybę kombinuoti skirtingų linijų produktus, kaip lego kaladėles, 
sukuriant skirtingas procedūras. 

ENERGIZUOJANTI PROCEDŪRA
Veganiška

arba

PLOVIMUI

INTENSYVI 
TERAPIJA

KASDIENIAM 
NAUDOJIMUI

GALVOS ODOS PRIEŽIURAIATKŪRIMUI



RIEBIAI GALVOS ODAI

drekina ir atgaivina



BUKO ŽIEVĖ
Visos jos dalys pilnos mineralų, drėkinančio 
cukraus, taninų ir flavonoidų. Sidrabriškai pilka 
žievė turi gydančių savybių, nes ji:

• veikia kaip astringentas ir antiseptikas;

• ramina sudirgusią galvos odą;

• drėkina ir apsaugo odą pasitelkiant anti- 
oksidantus.

Pagrindinis ingredientas

drekina ir atgaivina



PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O P L A S TI
KO

ODOS BALANSĄ ATKURIANTIS 
ŠAMPŪNAS

Aktyvūs ingredientai skaistina odą  mažin- 
dami jos riebalavimąsi. 

Dėl astringentinių savybių turinčių ingre-
dientų, šampūnas giliai valo ir švelniai 
pašalina sebumo perteklių ir pleiskanas. 
Jis palaiko galvos odos balansą ir ją at-
gaivina.

BE SLES

BE PARABENŲ

BE PIGMENTŲ

250 ml 1000 ml



 

PLOVIMUI ATKŪRIMUI

JOC suteikia galimybę kombinuoti skirtingų linijų produktus, kaip lego kaladėles, 
sukuriant skirtingas procedūras. 

VALANTI PROCEDŪRA
Veganiška



32 psl vizualai

JAUTRIAI GALVOS ODAI

ramina ir apsaugo



PRANCŪZIŠKO ĄŽUOLO 
GILIŲ EKSTRAKTAS

Gilė turi daug aktyvių ingredientų, tokių kaip 
taninai, cukrus, flavonoidai ir fenolinių junginių, 
kurie teigiamai veikia galvos odą.

Gilė:

• turi stripias astringentines ir raminančias 
savybes;

• turi daug antioksidantų;

• maitina ir drėkina plaukus.

Pagrindinis ingredientas

ramina ir apsaugo



PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O P L A S TI
KO

RAMINANTIS ŠAMPŪNAS

Aktyvūs ingredientai ramina galvos odą, 
mažina niežėjimą ir sudirgimą. Ypatingai 
švelnus ir patogus plovimui, šampūnas 
padeda apsaugoti ir drėkinti galvos odą 
bei atkurti jos balansą. 

Tinka visiems odos tipams, ypač jautriai 
odai.

BE SLES

BE PARABENŲ

BE PIGMENTŲ

250 ml 1000 ml



JOC suteikia galimybę kombinuoti skirtingų linijų produktus, kaip lego kaladėles, 
sukuriant skirtingas procedūras. 

GALVOS ODĄ 
ATPALAIDUOJANTI PROCEDŪRA

Veganiška

PLOVIMUI ATKŪRIMUI



PLEISKANOJANČIAI GALVOS ODAI

valo ir atkuria



ŠIAURINĖS PUŠIES 
SPYGLIŲ EKSTRAKTAS

Žinomi dėl savo antiseptinių savybių, pušies 
spygliai, kurie yra daug stipresni nei dideli, 
ploni lapuočių medžių lapai, turi skaistinančių 
elementų, kurie:

• padeda atstatyti balansą pašalindami  visus 
nešvarumus;

• valo galvos odą ir atkuria plaukų gerovę;

• atgaivina ir atstato galvos odą.

Pagrindinis ingredientas



PAKUOT  IŠ

PE R D I R B T O P L A S TI
KO

ŠVEIČIAMASIS ATKURIANTIS 
ŠAMPŪNAS

Valomoji priemonė, į kurią įeina šveitik-
lis ir šampūnas. Atgaivina galvos odą 
ir pašalina nešvarumus, kitų produktų 
likučius ir aplinkos taršą. Priemonė at-
kuria apsauginį odos barjerą ir išlaiko 
plaukus švarius bei lengvus ilgą laiką.  
 
Po naudojimo, naudokite kasdienes 
priemones plaukams ir jų galiukams 
prižiūrėti.

BE SLES

BE PARABENŲ

BE PIGMENTŲ

200 ml



Šampūnas pagamintas iš mažų paviršinio ak-
tyvumo medžiagų dalelių, pavadintų micelėmis, 
kurios prisitvirtina prie neršvarumų (sebumo, 
dulkių ar kitų apnašų) ir lengvai bei itin gerai 
nuvalo jas kartu su vandeniu.Apvalios dalelės 
nepakeičia natūralaus odos balanso ir plaukai 
tampa lengvi ir žvilgantys. 

MICELINĖ TECHNOLOGIJA




