
O‘Rising  

MYOSOTIS  S.r.l..kompanija yra gamintoja  ir distributorius tokių brendų  kaip O‘Rising ir Helianthi‘s Charm, 

įkurta 1963m. Gastono Matiello, dabartinio kompanijos  prezidento Mario Matiello tėvo. Kompanijos tikslas 

pristatyti rinkai auštos kokybės fitoesensinius, trichologinius produktus aukšto profesonalaus lygio. 

Pagrindinis ofisas įsikūręs Veronoje, tyrimu centrai:  Veronoje,  Bolonijoje. Visi produktai dermatologiškai 

patikrinti Bolonijos universitete ir kosmetologijos fakultete Ferare. Produktų linijos paplite ne tik kirpyklose, 

bet, visų pirma, trichologiniuose centruose, vaistinėse, sveikatingumo centruose, sanatorijose, grožio 

parduotuvėse visame pasaulyje:  Šveicarijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Švedijoje, 

Suomijoje, Norvegijoje ir kitur.  Įmonės  tikslas visada dirbti klientų labui, kurti produktus atitinkančius jų 

poreikius, naudingus iš ekonominės ir ekologinės pusės, kurti produktus patogius naudoti tiek salonuose,  

tiek namuose. 

Gamta- tai vienintelis žodis, kuriame telpa tiek gyvenimo reikšmių, energijos pusiausvyros, gaivumo, 

paprastumo ir grožio- tai dalykai kurie vis labiau pažeidžiami dėl aktivesnės gyvenimo realybės ir streso,  kur 

socialinė aplinka reikalauja malonaus ir dinamiško įvaizdžio siekiant sėkmės.  Sresas, nesubalansuota 

mityba, ilgas buvimas saulėje, rūkymas, užterštumas  vis dažniau neigiamai veikia mūsų  organizmą, taip pat 

ir plaukus. 

Dėl ko verta rinktis O‘Rising produktus: 

1. O‘Rising tai ne tik produktų linija, bet tam tikras metodas ir filosofija (diagnostika mikro kamera, 

procedūros pagal poreikį ir problemą, masažo technika, individualus produktų  parinkimas). 

2. O‘Rising produktai sukurti naturaliu pagrindu, dėl to pukiai dera tarpusavyje. 

3. Visus O‘Rising produktus paprasta naudoti. Jie gali būti naudojami paprastu būdu, arba maišomi 

tarpusavyje,  sukuriant  asmeninę terapiją. 

4. O‘Rising linija sukurta naturalių, augalinių komponentų pagrindu, tausojančių gamtą. 

O‘Rising koncepcija: 

Tai sinergetinė, individuali, bet tuo pačiu kūribinė plaukų priežiūra. O‘Rising linija sukurta iš aukštos kokybės 

naturalių komponentų, neteršiančių aplinkos.  Dėka plataus asortimento ir veiksmingumo sprendžia bet 

kokią galvos odos ir plaukų problemą. Fitokosmetinė O‘Rising linija buvo sukurta bet kokiai problemai 

spręsti, sugražinant  plaukams sveikatą ir grožį. Remdamasi ilgamete patirtimi naudojant naturalius ir 

aktyvius komponentus, sujungdamas šiuolaikines technologijas   O‘Rising šiandien siūlo.... 

 

Fitoesencinis šampūnas nuo plaukų slinkimo O'Rising 

Sudėtyje esantys  dilgėlių, čiobrelių , levandos, medetkos bei šalavijo ekstraktai švelniai valo galvos odą, 

stimuliuoja,  stabdo plaukų slinkimą, padeda išlaikyti fiziologinį galvos odos PH. Sugrąžina plaukams 

gyvibingumą ir elastingumą.  

Šampūną galima naudoti norint sustiprinti plaukus, taip pat kaip prevencinę  priemonę nuo plaukų slinkimo. 

Esant slinkimui, kartu naudokite O'Rising tonizuojamąjį losjoną nuo plaukų slinkimo. 



Naudojimas: : paskirstykite ant drėgnos galvos odos bei plaukų. Švelniai pamasažuokite. Nuskalaukite 

vandeniu. Procedūrą galima kartoti. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

Tonizuojamasis augalinis losjonas nuo plaukų slinkimo O'Rising 

Sudėtyje esantys kadagio, šalavijo, imbiero, rozmarino, ciberžolės, alijošiaus ekstraktai  stabdo plaukų 

slinkimą, gerina galvos odos mikrocirkuliaciją, skatina plaukų augimą. Reguliariai naudojant užtikrina 

reikalingą maitinimą plaukų svogūnėliams, saugo nuo neigiamo išorės poveikio. 

Naudojimas: ištrinkus galvą O'Rising šampūnu nuo plaukų slinkimo, 1ampulės turinį  švelniai masažuojant 

paskirstykite ant galvos odos į sklastymus. Nenuplaukite. Naudokite 2k./sav. Profilaktiškai gali būti 

naudojamas  1k./sav. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

Fitoesencinis šampūnas 5-Alf O'Rising 

(androgeninis slinkimas; riebi, jautri galvos oda; gležni, silpni plaukai) 

 Sudėtyje esantys augalų ekstraktai švelniai valo galvos odą, atstato odos balansą. Esant androgeniniam 

plaukų slinkimui (alopecijai)  šampūnas naudojamas kartu su su bioesenciniu losjonu 5-Alf O'Rising.  

Sudėtyje esantis sorų ekstraktas (Panicum Miliaceum) stiprina ir maitina plaukus, bambuko ekstraktas 

(Bambusa Vulgaris) turi priešuždegiminų, atstatantį,  raminantį poveikį sudirgintai galvos odai. Kaštonų 

ekstraktas (Aesculus Hippocastanum) gerina galvos mikrocirkuliaciją, alyvų ekstaktas (Syringa Vulgaris) 

reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, todėl šampūnas tinka esant seborėjiniam dermatitui.  

 Sudėtyje nėra  Sodium Laureth Sulfate, bet yra paviršinio aktivumo medžiagos, kurios išsaugo hidrolipidinę 

plėvelę ir tausoja plaukus, ši augalinė esensija praturtinta sorų eksraktu. 

Naudojimas: paskirstykite ant drėgnos galvos odos bei plaukų. Švelniai pamasažuokite. Nuskalaukite 

vandeniu. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

Bioesencinis kompleksas nuo plaukų slinkimo 5-Alf O'Rising 

(androgeninis slinkimas; gležni, silpni plaukai) 

Losjonas  5-Alfa O’Rising praturtintas ,,Verbaskozidu’’ -naturaliu,  aktyviu kopmonentu,  išgaunamu iš 

paprastosios alyvos ekstrakto(Syringa Vulgaris).  Poveikis:  

• Aktyvus antioksidantas. 

• Priešgrybelinis poveikis. 

• Blokuoja  5-Alfa reduktazės poveikį : 

Pasiekęs plauko svoūnėlį,  testosteronas veikiamas 5alfa reduktazės,  virsta dihidrotestosteronu  (DHT).  

DHT stimuliuoja riebalų gamybą prisijungdamas prie lastelės brandolio. Esant seborėjai sutrumpėja plauko 

augimo ciklas, plaukai tampa silpnesni ir gležnesni, prasideda slinkimas.                                                                



Taip pat seborėja skatina lipofilinio grybelio (Pitorosporum Ovale)  augimą galvos odoje, to pasekoje 

atsiranda uždegimas ir niežėjimas, laikui bėgant šiose vietose prasideda  plaukų slinkimas. 

Sudėtyje esantis paprastosios alyvos ekstaktas (Syringa Vulgaris) kartu su vitaminu B6  blokuoja  enzimo 5 

alfa reduktazės poveikį (riebalinių liaukų veiklą -vieną iš pagrindinių androgeninio slinkimo priežasčių), turi 

priešgrybelinį poveikį.  Citrinų, apelsinų bei mandarinų eteriniai aliejai gerina galvos odos mikrocirkuliaciją, 

turi raminamąjį poveikį, todėl priemonė tinka ir jautriai galvos odai.  Magnis, cinkas bei varis aprūpina 

plauko svogunėlį  reikalingomis medžiagomis, slopina seborėjinio dermatito  poveikį, minkština galvos odą .     

Rekomenduojamas: 

• Esant ilgalaikiam plaukų slinkimui. 

• Kai atsiranda praretėjimo židiniai. 

• Praretėja plaukai, esant jautriai ir riebiai galvos odai. 

• Ploni ir lužinėjantis plaukai, riebi galvos oda. 

• Palengvinti seborėjinio dermatito poveikį. 

Naudojimas: : ištrinkus galvą 5-Alf O'Rising  šampūnu , 1ampulės turinį švelniai masažuojant paskirstykite 

ant galvos odos į sklastymus. Nenuplaukite. Naudokite 2k./sav. Prieš naudojant ampulę suplakti. Patekus į 

akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

Proteininis šampūnas su vaisių rūgštimis AHA O'Rising 

Stresas, nesubalansuota mityba, ilgas buvimas saulėje, rūkymas, užterštumas ir kt. veiksniai turi žalingą 

poveikį organizmui, skatina ankstyvą senėjimą. Plaukus, kaip ir organizmą reikia stiprinti. 

Šampūno sudėtyje esančios vaisių rūgštys skatina regeneraciją, aktyvina kraujotaką, pasižymi valančiomis, 

senėjimą stabdančiomis savybėmis. Kviečių proteinai maitina galvos odą ir plaukus. Vitaminas E saugo nuo 

laisvųjų radikalų poveikio. Jūsų plaukai taps gyvybingi, atgaus natūralų švytėjimą. Šampūnas tinka jautriai 

galvos odai. 

Naudojimas: švelniai masažuojant paskirstykite ant drėgnos galvos odos bei plaukus per visą jų ilgį. 

Palaikykite keletą minučių. Nuskalaukite. Procedūrą galima kartoti. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite 

vandeniu. 

 

Nenuplaunamas proteininis stiprinamasis losjonas plaukams O'Rising 

Sudėtyje gausu  amino rūgščių gautų iš šilko proteinų, kurios turi stiprią apsauginę funkciją (nuo išorės 

veiksnių), pasižymi atstatomosiomis savybėmis, grąžina plaukams gyvybingumą bei blizgesį. Priemonė veikia 

ir kaip plaukų kondicionierius, plaukai tampa lengvai iššukuojami, švelnūs, žvilgantys. Neapsunkina plaukų. 

Galima naudoti kaip apsauginę priemonę (saugo nuo išsausėjimo) įmaišant į plaukų dažus ar prieš cheminį 

sušukavimą. 



Naudojimas: ištrinkus galvą O'Rising fitoesenciniu šampūnu, 1ampulės turinį  paskirstykite ant rankšluosčiu 

nusausintų drėgnų plaukų. Nenuplaukite. Tęskite formavimą. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite 

vandeniu. 

 

Fitoesencinis šampūnas nuo pleiskanų O'Rising 

Sudėtyje esantys levandų, mėtų bei Islandinės kerpės ekstraktai švelniai valo, ramina galvos odą bei padeda 

palaikyti fiziologinį galvos odos PH, atstato galvos odos balansą.  

Šis šampūnas skirtas  sausoms bei riebioms pleiskanoms šalinti. 

Naudojimas: švelniai masažuojant paskirstykite ant drėgnos galvos odos bei plaukų. Palaikykite keletą 

minučių. Nuskalaukite. Procedūrą galima kartoti. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

Tonizuonamasis losjonas nuo pleiskanų su Islandijos kerpės ekstraktu O'Rising 

Šis ypatingas novatoriškas produktas skirtas intensyviai priežiūrai nuo pleiskanų. Sudėtyje gausu Islandinės 

kerpės ekstrakto (gamtinio antibiotiko), alantoino (augalinio ekstrakto), pasižyminčio raminančiu, gyjimą 

skatinančiu poveikiu, varnalėšos ekstrakto, pasižyminčio valančiu poveikiu. Šio augalinio komplekso dėka 

per itin trumpą laiką panaikinamos pleiskanos, oda nuraminama, palaikomas fiziologinis odos pH.  

Naudojimas: ištrinkus galvą O'Rising šampūnu nuo pleiskanų, 1ampulės turinį  paskirstykite ant galvos odos 

į klastymus. Keletą minučių pamasažuokite. Nenuplaukite. Naudokite 2k./sav. Profilaktiškai gali būti 

naudojamas 1k./sav. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

Fitoesencinis šampūnas plaukams su kokoso aliejumi O'Rising 

Dar karta gamta mums ateina į pagalba, padėdama išspręsti sausų ir pažeistų plaukų roblemą. Šampūno 

sudėtyje gausu kokoso aliejaus ir avižų ekstrakto kurie pasižymi drėkinančiomis bei maitinančiomis 

savybėmis,  todėl šis šampūnas išlygina plauko žvinelius, suteikia plaukams šilkinio blizgesio, elastingumo 

bei spindesio. Ypač tinka drėgmės netekusiems plaukams: 

 • po cheminio sušukavimo• išsausėjusiems dėl šalutinio aplinkos poveikio• po dažymo. 

Naudojimas: švelniai masažuojant paskirstykite ant drėgnos galvos odos bei plaukų per visą jų ilgį. 

Nuskalaukite. Procedūrą kartokite ir palikite priemonę 2-3 min. Nuskalaukite. Patekus į akis, kruopščiai 

nuskalaukite vandeniu. 

 

Fitoesencinis šampūnas suteikiantis plaukams apimties O'Rising 

Stiprina plauko stiebą ir struktūrą, padeda palaikyti fiziologinį galvos odos PH. Kondicionuojamasis 

šampūnas lengvina šukavimą, saugo nuo vėlimosi, suteikia plaukams purumo, žvilgesio bei apimties. 



Naudojimas: švelniai masažuojant paskirstykite ant drėgnos galvos odos bei plaukų per visą jų ilgį.  

Nuskalaukite. Procedūrą galima kartoti. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

                                           Augalinės kilmės šampūnas- dušo želė O'Rising 

Šis šampūnas - dušo želė skirtas plaukams bei kūnui. Ypač tinka aktyviems, sportuojantiems žmonėms, kurie 

siekia apsaugoti savo kūną bei plaukus nuo žalingų aplinkos poveikių (pvz. chloruoto vandens). Sudėtyje 

esantis rožių, šalavijo bei alijošiaus ekstraktų derinys, taip pat vitaminai E, A ir F saugo odą bei plaukus nuo 

išsausėjimo, todėl šį produktą galite naudoti taip dažnai, kaip reikia. Plaukai tampa elastingi, šilkiniai, kūno 

oda sudrėkinta. PH 5. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

 

Mineralinis losjonas sausiems, pažeistiems plaukams O'Rising 

Intensyvi priemonė drėgmės netekusiems, išsausėjusiems, sunkiai iššukuojamiems plaukams. Sudėtyje 

gausu mineralų, kurie puikiai drėkina, minkština, tiesina  plauko stiebą. Plaukai tampa švelnūs, žvilgantys, 

lengvai iššukuojami.  

Naudojimas: ištrinkus galvą O'Rising fitoesenciniu šampūnu, 1ampulės turinį  paskirstykite ant rankšluosčiu 

nusausintų drėgnų plaukų.  Palaikykite ~3 min., kad susigertų. Nuskalaukite  vandeniu. Patekus į akis, 

kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

                                      

 

Augalinė stiprinamoji plaukų kaukė O'Rising 

Stiprinamoji  kaukė skirta  ploniems ir gležniems, slenkantiems plaukams. Sudėtyje esantys šilko proteinai 

suteikia plaukams gyvybingumo, sustiprina plaukus bei  jų šaknis. 

Naudojimas: šukuojant tolygiai paskirstykite ant galvos odos bei  per visą plaukų ilgį. Palikite keletui 

minučių. Nuskalaukite  vandeniu. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

 

Fluidas plaukų modeliavimui O'Rising 

Puikiai tinka formuojant šukuoseną, lengvai fiksuoja sruogą po sruogos, neapsunkina bei neriebina plaukų. 

Drėkina plaukus, saugo nuo išsausėjimo, suteikia plaukams "šlapią efektą".  Sudėtyje nėra dujų, todėl labai 

patogu išspausti reikalingą priemonės kiekį. Turi antistatinį poveikį. 

Naudojimas: išspauskite nedidelį priemonės kiekį ant delnų ar pirštų galiukų bei formuokite plaukus. Tinka 

naudoti ant sausų arba drėgnų plaukų. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 



 

 

Proteininės plaukų formavimo putos O'Rising 

Sudėtyje yra šilko proteinų, kurių dėka plaukai tampa šilkiniai bei žvilgantys. Sudėtyje nėra dujų, todėl 

patogu išspausti reikalingą priemonės kiekį. Turi antistatinį poveikį. 

Naudojimas: prieš naudojimą suplakite. Paskirstykite ant drėgnų plaukų nuo šaknų iki galiukų. Tęskite 

formavimą. Patekus į akis, kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

 

 

Apsaugantis bei apimties suteikiantis purškalas šukuosenos formavimui O'Rising 

Suteikia plaukams švelnumo bei apimties formuojant šukuoseną. Saugo plaukus nuo žalingo išorės poveikio.  

Neapsunkina plaukų. Sudėtyje nėra dujų, todėl patogu išspausti reikalingą priemonės kiekį. 

Įspėjimas: nepurkšti į ugnį, ant įkaitusių paviršių, vengti kontakto su akimis, laikyti vaikams nepasiekiamoje 

vietoje . 

 

 

Gamintojas: Myosotis S.r.l., Verona, Italija. Importuotojas: UAB Medkosmetika, Liepkalnio 176, Vilnius. Tel. 

+370 675 90667 

 

 


