HAIR BOOSTER
regenerace a růst vlasů

HAIR BOOSTER
regenerace a růst vlasů
ZAJISTÍ POKOŽCE HLAVY A VLASŮM OŽIVENÍ A VITALITU
Speciální řada produktů věnuje maximální péči vlasům a pokožce hlavy.
Je určena pro znovuobnovení vlasového folikulu a výrazně působí proti
nadměrnému vypadávání vlasů, jejich řídnutí a slábnutí. Současně zvyšuje kvalitu
vlasů a posiluje jejich strukturu.

Důležité pojmy:
Ztráta vlasů neboli alopecia je aktuálním problémem široké populace. Její příčinou
jsou různé genetické a imunologické faktory, ale také zánětlivé procesy a
nedostatek vitamínu D.
Androgenetická alopecia se projevuje přeměnou konečného ovlasení hlavy na
lanugo (jemnější ovlasení, ochmýření). Tato forma vypadávání vlasů je vyvolána
mužskými pohlavními hormony (androgeny) a může se vzácně vyskytnout i u žen.
Projevuje se většinou jako difuzní prořídnutí v oblasti středního temene hlavy, ale
nevede k úplné plešatosti, nýbrž téměř vždy k více či méně silnému prořídnutí vlasů
v této partii.
Difuzní alopecia se může objevit v jakémkoliv věku, u mužů i žen, a je
charakterizována celoplošným zřídnutím vlasů s jejich následným ztenčováním a
ztrátou hustoty. Tato ztráta vlasů tedy není soustředěna pouze v jediné oblasti
vlasové pokožky.

Účinky produktů HAIR BOOSTER:
obnovují vlasový folikul
působí proti vypadávání vlasů
zabraňují slábnutí vlasů
vyhlazují strukturu vlasů
chrání vlasy před poškozením
pečují o pokožku hlavy
zabraňují přecitlivělosti pokožky
mírní pocit svědění
chrání vlasy před poškozením

BEZ OBSAHU ZATĚŽUJÍCÍCH LÁTEK.

Hlavní účinná látka produktů HAIR BOOSTER:
STPL II (Synthetic Thymic Peptide Library) je syntetický Thymus-peptidový komplex,
který prokazuje vysoký účinek u androgenetického vypadávání vlasů nebo difuzní
alopecie.
STPL II se skládá z cca 1.600 různých peptidů, jejichž součástí jsou membránové
penetrační peptidy, které dokáží proniknout přímo k vlasovému folikulu a aktivně
působí na růstový faktor vlasu. Účinek peptidů STPL II byl potvrzen ve více
kontrolovaných vědeckých testech na mezinárodních univerzitních klinikách.

PRODUKTY ŘADY BIODROGA MD HAIR BOOSTER:
Koncentrovaný šampón
Energizující sérum

BIODROGA MD HAIR BOOSTER produkty:

KONCENTROVANÝ ŠAMPÓN
Produkt je určen pro čištění pokožky hlavy a pro vlasy, které jsou zeslabené,
prořídnuté a nadměrně vypadávají. Při pravidelném používání vitalizuje
vlasové folikuly, stimuluje růst vlasů a posiluje jejich kvalitu. Má vysoké
revitalizační a ochranné vlastnosti.
Další účinné látky:
Hedvábný protein poskytuje okamžitě vlasovému vláknu ochranný film a
má zpevňující vlastnosti.
Pšeničný protein tvoří na povrchu vlasů jemný film a dodá jim hebkost a vláčnost.
Panthenol neboli vitamín B5 hraje důležitou roli při keratinizaci vlasů a má na jejich
strukturu intenzivní vyhlazující účinek.
Kofein podporuje prokrvení pokožky hlavy a chrání kořeny vlasů.
Použití:
Nanést na navlhčenou pokožku hlavy a na vlasy a vmasírovat přibližně po dobu
jedné minuty. Důkladně smýt dostatečným množstvím vody.
Důležité:
Pro viditelný účinek by měl být šampon používán nejméně 3 až 6 měsíců při každém
mytí vlasů.

ENERGIZUJÍCÍ SÉRUM
Koncentrované sérum s obnovujícím účinkem cíleně řeší problém se
řídnutím a s nadměrným vypadáváním vlasů. Znovuobnovuje vitalitu
vlasových folikul a vlasů, zlepšuje jejich kvalitu a stimuluje jejich nový
růst. Současně podporuje prokrvení pokožky hlavy a chrání kořeny
vlasů. Dodá antioxidační ochranu, zklidňuje pokožku hlavy a zároveň
zabraňuje přesušení vlasů.
Další účinné látky:
Kofein, Panthenol /popis účinných látek výše/
Vitamín E vyživuje strukturu vlasu a pokožku hlavy.
Biotin podporuje přirozený růst vlasů.
Lecitin dodá vlasům a pokožce hlavy potřebnou péči.
Extrakt z černého ovsa pokrývá vlasy neviditelným, ochranným pláštěm a regeneruje
jejich poškozenou strukturu. Chrání vlasy před ztrátou hydratace.
Použití:
Jednou až dvakrát denně, po každém mytí vlasů koncentrovaným šampónem,
rovnoměrně nanést na pokožku hlavy cca 3 ml séra. Vmasírovat do vlhké pokožky
hlavy, dokud se sérum zcela nevstřebá.
Důležité:
Pro viditelný efekt musí být sérum používáno nejméně 3 až 6 měsíců. Po této době je
doporučeno používat sérum dva až třikrát týdně, aby se dlouhodobě posílil jeho
účinek.
Upozornění:
Pouze pro vnější použití. Uchovávat mimo dosah dětí.
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