
ПРОЄКТ МАРКУВАННЯ НА ПАКУВАННЯ (МАКЕТ) 
Косметичний засіб 

ВОЛВІТ® intensive care, шампунь 

WOLVIT® intensive care, shampoo 

 

Первинна упаковка 

 

ВОЛВІТ® intensive care, шампунь 

WOLVIT® intensive care, shampoo 

Біотин 

Biotin 
 

Опис властивостей продукту, переваги:  

Зменшує випадіння волосся 

Стимулює ріст волосся 

Живить волосся та шкіру голови 

Зміцнює волосся від коренів до кінчиків 

 

Опис властивостей продукту, переваги:  

ВОЛВІТ® intensive care допомагає активізувати фазу росту волосся і зупинити його 

випадіння. Зміцнює волосся від самих коренів і до кінчиків. Шампунь насичує шкіру 
голови комплексом корисних поживних речовин та біотином, стимулюючи кровообіг і 
живлення волосяного фолікула. Комплекс компонентів зберігає жировий і водний баланс 
волосся, роблячи його міцним і блискучим. ВОЛВІТ® intensive care дбайливо очищає і 
кондиціонує волосся. 

 

Застосування: нанести на зволожене волосся та шкіру голови, спінити, залишити на 2–3 

хвилини, ретельно промити теплою водою. Підходить для щоденного використання. 

 

Основні компоненти: біотин, кислота молочна, поліоксил 40 гідрогенізована касторова 
олія, L-аргінін, кислота нікотинова, гідролізований білок пшениці, ліналоол, L-лімонен, 

оливкова олія, токоферол (вітамін Е), сухий екстракт календули лікарської, сухий екстракт 
базиліку духмяного, сухий екстракт деревію звичайного, екстракти паростка гороху, 

екстракт хумулу люпулуса, сухий екстракт квітки ромашки. 

 

Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

СП-289 (A), РІІКО Індастріал ареа, Чопанкі, Бхіваді, Діст. Алвар (Раджастан), Індія 

 

Імпортер: ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», 
вул. Алма-Атинська, 58, м. Київ, 02092, Україна, тел.: +38 (044) 495 82 88 

 

Умови зберігання: при температурі не вище 25 °C. 

 

Наносяться: Запобіжні, екологічні або інші товарні знаки. SYMBOLS USED ON 

PACKAGING/CONTAINER 

 

Зазначається номінальний об'єм продукту: 200 мл (ml) 

Зазначається логотип компанії      

Наноситься інформація щодо виробничої ліцензії 
Наноситься інформація щодо серії та строку придатності: 
Серія: 
Використати до: 



Вторинна упаковка (Пачка з картону) 
 

ВОЛВІТ® intensive care, шампунь 

WOLVIT® intensive care, shampoo 

Біотин 

Biotin 
 

Опис властивостей продукту, переваги: 

Зменшує випадіння волосся 

Стимулює ріст волосся 

Живить волосся та шкіру голови 

Зміцнює волосся від коренів до кінчиків 

 

Розширений опис властивостей продукту, переваги: 

ВОЛВІТ® intensive care допомагає активізувати фазу росту волосся і зупинити його 

випадіння. Зміцнює волосся від самих коренів і до кінчиків. Шампунь насичує шкіру 
голови комплексом корисних поживних речовин та біотином, стимулюючи кровообіг і 
живлення волосяного фолікула. Комплекс компонентів зберігає жировий і водний баланс 
волосся, роблячи його міцним і блискучим. ВОЛВІТ® intensive care дбайливо очищає і 
кондиціонує волосся. 

 

Біотин – сприяє відновленню пошкодженої структури волосяного стрижня й активізує 
функціонування волосяних цибулин, що стимулює ріст здорового волосся. Також 
компонент запобігає передчасній появі сивини. 
 

Нікотинова кислота (вітамін РР) – завдяки здатності розширювати кровоносні судини 

допомагає насичувати та збагачувати всю шкіру голови і волосяні цибулини корисними 
поживними речовинами.  
 

Токоферол (вітамін Е), L-аргінін, оливкова олія – чинять зволожувальну дію на шкіру 
голови, додають блиску і сили локонам. 

 

Протеїни пшениці – насичують шкіру голови та волосся білком, що робить його більш 
щільним, гладким і блискучим, спричиняючи ефект «протеїнового ламінування». 

 

Екстракти лікарських рослин (календула лікарська, базилік духмяний, деревій 

звичайний, паростки гороху, хміль, хумул люпулуса, квітки ромашки) – чинять 

протизапальну та заспокійливу дію на шкіру голови, а також активують клітинну 
регенерацію. 

 

Застосування: нанести на зволожене волосся та шкіру голови, спінити, залишити на 2–3 

хвилини, ретельно промити теплою водою. Підходить для щоденного використання. 

 

Основні компоненти: біотин, кислота молочна, поліоксил 40 гідрогенізована касторова 
олія, L-аргінін, кислота нікотинова, гідролізований білок пшениці, ліналоол, L-лімонен, 

оливкова олія, токоферол (вітамін Е), сухий екстракт календули лікарської, сухий екстракт 
базиліку духмяного, сухий екстракт деревію звичайного, екстракти паростка гороху, 

екстракт хумулу люпулуса, сухий екстракт квітки ромашки. 

 

Склад: вода очищена, MIPA-лаурет сульфат, кокамідопропіл бетаїн, кокоглюкозид, PEG-

4 рапсидамід, пропіленгліколь, біотин, кислота молочна, поліоксил 40 гідрогенізована 
касторова олія, аромат півонії, складний ароматизатор, гранули гідроксиду натрію, 

бензиловий спирт, феноксиетанол, гуар гідроксипропілтримоній хлорид, порошок калію 
сорбату, кислота бензойна, лактат натрію, крохмаль гідроксипропілтримоній хлорид, 

бензоат натрію, L-аргінін, кислота нікотинова, гідролізований білок пшениці, ліналоол, L-



лімонен, гераніол, оливкова олія, змішаний природний токоферол 90 %, сухий екстракт 
календули лікарської, сухий екстракт базиліку духмяного, сухий екстракт деревію 
звичайного, екстракти паростка гороху, екстракт хумулу люпулуса, сухий екстракт квітки 
ромашки. 

 

Умови зберігання: при температурі не вище 25 °C. 

 

Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД,  

СП-289 (A), РІІКО Індастріал ареа, Чопанкі, Бхіваді, Діст. Алвар (Раджастан), Індія 

 

Імпортер: ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», 
вул. Алма-Атинська, 58, м. Київ, 02092, Україна, тел.: +38 (044) 495 82 88 

 

Наносяться: Запобіжні, екологічні або інші товарні знаки. SYMBOLS USED ON 

PACKAGING/CONTAINER 

 

Зазначається номінальний об'єм продукту: 200 мл (ml)  

Зазначається логотип компанії      

Наноситься інформація щодо штрих-коду 

Наноситься інформація щодо виробничої ліцензії 
Наноситься інформація щодо серії та строку придатності: 
Серія: 
Використати до: 

 

Зазначається інформація про: Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів № 

 


