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КРАСИВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ КОЖНОЇ КЛІТИНИ НАШОГО ТІЛА



1979 PROVITAL S. A. засновано
1994 І етап розширення–відкрито дочірнє підприємство PROVITAL FRANCE S.R.L біля Парижу
2000 компанія переїхала в промзону з новими можливостями in Barberà del Vallès, Barcelona 
2002 – відкрито ще один філіал в Мексиці
2004 – відкрито офіси в Мадриді, а також дочірнє підприємство в Польщі PROVITAL POLSKA, 
Sp.z.o.o., щоб охопити ринок Східної Європи

2005 – 2008 – розвиток компанії, нові ринки, дистрибютори, клієнти
2009 – відкрито офіс в Німеччині PROVITAL, S.A. - GERMANY
2010 - відкрито офіс в Бразилії
2012 - відкрито офіс в Китаї PROVITAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. 
2013 – новий офіс у Франції 
2014-2015 – в головному офісі обладнано лабораторії для досліджень in vitro людських клітин
2017 - засновано Provital Cocoon S.L.U.( біотехнології)

2019 – початок співпраці з Темпо ( Україна)



Що цікавого має PROVITAL GROUP?

• Рослинні екстракти  ( 500видів)

• Косметологічні інгредієнти /активи ( 50 видів)

Кожен з цих активів запатентований під ТМ

• Еко екстракти ( 30 видів)

Сировина, сертифікована ECOCERT Greenlife згідно 

стандарту COSMOS.



Рослинні екстракти – застосування:

• Догляд за тілом

- Зволоження

- Проти старіння

- Проти зморшок ( чоло, скули, біля очей)

- Очищення ( скраби, маски)

- Зміцнючий ефект

- Для чутливої, сухої шкіри

- Сонцезахисний ефект



Рослинні екстракти – застосування:

• Догляд за волоссям

- Кондиціонування 

- Зміцнючий ефект

- Сонцезахисний ефект

- Проти лупи

- Проти неслухняного волосся

- Захист природного кольору волосся

- Захист фарбованого волосся

- для сухого / жирного волосся

- Для додаткового блиску



Косметологічні активи
інгредієнти

Догляд за тілом для жінок і чоловіків

• Пігментація

• Зволоження

• Сповільнення росту небажаного волосся

• Ліфтинг шкіри( після фізичних навантажень, схуднення, пологів)

• Себорегуляція (спеціальні активи для проблемної шкіри - розширені пори, блиск, 
нерівна поверхня і прищі)

• Підвищення жіночої привабливості в очах чоловіка

• Підвищення чоловічої привабливості в очах жінки

• Ефект дитячої/ «бархатної» шкіри

• Нейрокосметика заспокійливого ефекту

• Покращення чоловічої шкіри, зменшення рельєфних недоліків



Косметологічні активи
інгредієнти

Догляд за волоссям 

- Лікувальний ефект (проти випадіння, перхоті)

- Зміцнення волосяної цибулини

- Відновлення пошкодженого/посіченого волосся

- Захист волосся від шкідливого впливу навколишнього 
середовища

- Проти неслухняного волосся(електризація)

- Підтримка /зволоження природних кучерів

- Надання блиску і захист від сонячного впливу



Чому активи PROVITAL GROUP 
ефективні і дієві?

- Власні розробки тих продуктів, на які є попит на ринку

- Команда технологів на мікро/нано рівні робить підбір усіх складників, 
які найкраще підходять для конкретного кінцевого ефекту 

- Дослідження у власній лабораторії ( Барселона, Іспанія)

- Співпраця з дерматологічними центрами на найвищому рівні

- Клінічні дослідження: з препаратом, без препарату, ефект плацебо

- Затвердження продукту відповідно до законознавства ЄС і Китаю

- Створення ТМ даного продукту, ліцензії, дозволи, ролики, презентації

- Навчально-методична робота з дистрибюторами



активи PROVITAL GROUP

•Що воно таке 

•і як воно працює?



АКТИВИ –
це суміш різних рослинних екстрактів, 

рослинних компонентів, які усі разом мають результативний ефект 
на проблемну ділянку при правильному дозуванні і застосуванні

• Розчинники – вода і гліцирин

• Натуральна сировина

• Без барвників

• Без ароматизаторів

• Повсякдення використання

• Немає ефекту звикання

• Результат помітно вже після 1-3 разу



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

• Волосся - символ здоров’я, краси та особистості

• Втрата 50-150 волосків на день - це здоровий цикл росту волосся

• Коли цей цикл змінюється, з’являється облисіння 

• Це безпосередньо впливає на наш характер і настрій 

• Це може знизити впевненість у собі та самооцінку, створює 
непривабливий зовнішній вигляд



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

Baicapil ™ інноваційний активний компонент проти випадіння 
волосся, протидіє причинам випадіння волосся

Підтримує довгу анагенну ( першу стадію) і коротку 
телогенну(третю)  фазу

Перемінно змінюється цикл волосся від телогенної до анагенної
фази.
Покращує стан фолікулярних клітин та їх мікросередовища, щоб 
підтримувати баланс між анагенною та телогенною фазами



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

Кожен волосяний фолікул постійно піддається циклам, які складаються з трьох етапів:

1.Анаген: ріст і формування волосяного валу
Тривалість: 2 - 8 років.

85-90% волосяних фолікулів знаходяться у фазі анагена

2.Катаген: переривання росту волосся і регресія фолікула
Тривалість: 2 - 3 тижні.

1 - 2% волосяних фолікулів перебувають у фазі катагену

3.Телоген: стан спокою волосяного фолікула
Тривалість: 2 - 4 місяці.
5 - 15% волосяних фолікулів знаходяться у фазі телогену



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

• Актив і для жінок і для чоловіків

• Стимулює ріст волосся, збільшує густоту волосся і зменшує випадання

• Волосся стає здоровішим

Дія
стимулює ріст волосся
збільшує густоту волосся
зменшує випадання волосся
Волосся стає здоровішим

без парабенів



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

• Scutellaria baicalensis (шоломниця байкальська )

• Джерело байкаліну, активні молекули. 

• Походження – Азія, використовують у китайській медицині

Дія:
Захищає від пошкодження. Активує стовбурові клітини. Затримує старість

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Соєві протеїни і паростки пшениці (Triticum vulgare)

• Проростки отримують з насіння сої та пшениці.

• Багаті на вуглеводи.

Дія:

Збільшує проліферацію клітин. Підвищує метаболічну активність клітин.



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

Дослідження

• Лосьйон для волосся, що містить 3% Baicapil ™ проти іншого 
лосьйону без активу (плацебо)

• 61 доброволець (чоловіки та жінки) з середземноморським, 
кавказьким волоссям, віком 18-60 років

• 30 добровольців, які отримували лікування плацебо, та 31 -
Baicapil ™ протягом 6 місяців

• Вимірювання проводилися при D0 і D180

• Крім того, тест на миття та розчісування волосся також 
вимірювали на D90



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

• При використанні BAICAPIL™ в 
порівнянні з ефектом плацебо, 
помітно збільшення кількості 
волосся на 6,7% (30днів).

-------------------------------------------------

• До використання

• І після 180 днів

• на початок -кількість волосків
182,98 шт/cm2  

• після 180днів - 222,75 шт/cm2



Косметологічний актив BAICAPIL™
(артикул 73800)

• Де можна використовувати актив BAICAPIL™

• Косметичні засоби проти випадіння волосся

• Лінійка по догляду за волоссям: тоніки, сироватки, кондиціонери, 
маски, шампуні тощо

• Підсилювачі росту волосся

• Засоби проти старіння волосся



Новинки PROVITAL GROUP



Актив Orchistem™

• Покращує циркуляцію клітин, зв’язок між 
стовбуровими клітинами шкіри та 
фібробластами, що призводить до 
глобального омолоджуючого ефекту.

• Склад

• вид орхідеї Calanthe discolor (Корея, 
Китай) 

• Дія

Відновлення природної пружності шкіри 
довкола очей, і на обличчі в цілому

• Дозування 2%

• Є готова рецептура на основі цього 
активу, як зробити зволожуючий 
ліфтинговий засіб

Після                       До 



Актив Eye'fective™

• Актив із суміші білих квітів для 
багатофункціонального догляду за очима

Склад

• квіти глоду 

• Жасмин самбак (Гімалаї)

Дія

• Мікроциркуляція довкола ока

• Бореться з темними колами і піднімає 
верхню повіку

• Результати лише через 14 днів

• Дозування 2%

• Є готова рецептура на основі цього 
активу, як зробити ліфтинговий засіб

• Після                              До



АктивTrikenol™ Plus Oil Control

• Природна альтернатива для лікування схильної
до почервоніння/запалень шкіри обличчя та 
збалансування роботи кишківника і шкіри
(мікробіота)

• Склад

• Верба біла

• Терпінен-4-ол (Основна складова олії чайного 
дерева, її отримують у вигляді екстракту з листя, 
гілок та кори Melaleuca alternifolia)

• Дія

Себорегуляція ( для проблемної шкіри - розширені
пори, блиск, нерівна поверхня і прищі)

Дозування 0,8%

Є готова рецептура на основі цього активу, як 
зробити очищаючу пінку для обличчя

• Зміна шкіри обличчя після використання засобу 
з Trikenol™ Plus Oil Control



Актив Striover™

Зменшує появу розтяжок

Склад

Астрагал перепончатий

Кодонопсіс дрібноворсистий

Дія

Відновлює природну форму тіла

Видиме покращення вже через 28 днів

Поєднує дві рослини, які 
використовуються в традиційній 
китайській медицині для поліпшення 
«життєвого потоку енергії»

Не тільки зменшує появу розтяжок, але і 
покращує стан шкіри

Дозування 2,5%



The Matrix
ексклюзивна система для пролонгації дії активу

Тривимірна матриця природного походження

Ексклюзивна технологія, розроблена Provital

Контролює та продовжує послідовне вивільнення
активних речовин, що вводяться всередину самої

матриці

Склад :
Caesalpinia spinosa 

Тара спіноза ( Перу)



Як створюють The Matrix?

Галактоманани або амілопектин солюбілізуються, утворюючи гідроколоїдний
попередній гель.

Активні інгредієнти вливають до гелю через багатокапілярну ін'єкцію.

Система охолоджується, утворюючи критичну концентрацію розчинних
речовин.

Результатом є конфігурація тривимірної матриці з активними молекулами = 
3D-матриця або Матриця Плюс.



Як працює The Matrix?
The Matrix з активом або без наноситься на шкіру і зволожуючий ефект 
починає відразу працювати 

Якщо The Matrix має в собі актив, тоді актив вивільняється на шкіру по мірі 
того, як шкіра потребує ефекту від конкретного активу ( зволоження, ліфтинг, 
проти зморшок, проти пігментних плям)



Активи на основі системи The Matrix

hydromanil™

Додаткове тривале зволоження

energen™

Енергетик для чоловічої шкіри

homeostatine™

Проти зморшок

tens’up™

Ліфтинг

darkout™

Проти пігментації

keratrix™

Лікування волосини по її довжині

keramare™

Догляд при надмірному сонячному промінні



Цікаві косметичні тренди в світі

• Колись Париж, зараз Корея

• Максимум уваги до чоловічого 
тіла ( лосьйони креми,маски, 
скраби)

• Якщо косметичні салони – то 
обов'язково з додатковми
послугами ( коти, поспати, 
музика, масаж)

• Сон – багато засобів для того, 
щоб покращити людський сон 
(ароматичні подушки, 
ароматичні свічки тощо)




