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FÅ HÅRET 
TILLBAKA 

med aktiva och naturliga 
produkter

Det finns flera hundra olika typer av hår- och 

hårbottenproblem, alltifrån torr och kliande 

hårbotten, mjäll, eksem, psoriasis, alopecia - fläckvis 

hårbortfall - till tunt hår och olika sjukdomar eller 

sjukdomsbehandlingar som drabbar hår och hårbotten. 

Många gånger är håret väldigt starkt kopplat till såväl 

självkänsla som välmående.
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återförsäljare har möjlighet att uppfylla.

 Rebeca startade företaget för att hjälpa andra. 

Hon använder sin mångåriga erfarenhet, djupa 

kunskap, kontinuerligt uppdaterade kompetens 

och drivkraft till att göra det hon är bra på och 

vill sedan fortsatt använda det till att göra gott för 

andra. Det här förhållningssättet skapar en djupare 

mening till arbetet och arbetsdagen.

 Inom en snar framtid lanserar Rebeca 

Doran of Sweden 70 nya produkter mot 

hårbottenproblem och håravfall. Naturliga 

och rena produkter i form av schampo, 

spray, lotion, kräm eller plåster. För att sälja 

produkterna krävs att du som återförsäljare 

har utbildning motsvarande hudterapeut, frisör 

eller sjuksköterska samt genomgår fem dagars 

grundutbildning inom trikologi i Rebecas egen 

skola Rebeca Doran Academy.

 Rebeca Doran of Swedens produkter har 

återförsäljare i Iran. Produkterna säljs på kliniker 

i Norge som arbetar specifikt med håravfall samt 

i Ryssland och i Los Angeles, USA. Det pågår just 

nu en testperiod där produkterna säljs på några 

utvalda apotek i Sverige.

 – Vi går en spännande framtid till mötes, 

avslutar Rebeca, och vi vill göra skillnad för många.
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”Jag arbetar för 
att den här typen 
av behandlingar 
ska täckas av 
sjukvårdsförsäkringar. 
Barn och unga med 
cancer; ungdomar 
som tappar sitt hår. 
Det skär i mitt hjärta 
och ger mig drivkraft i 
mitt arbete”

”
Jag har upplevt på nära håll hur 

oerhört traumatiskt det kan vara för 

en människa att förlora sitt hår”, 

säger Rebeca Bahadoran, grundare av 

Rebeca Doran of Sweden. Sjukvården 

idag är inte rustad för det lidande 

som hårbortfall innebär för en människa och 

ser det som en ”skönhetsåtgärd”, vilket gör 

att många som behöver hjälp har svårt att få 

den. Jag känner att jag har ett ansvar, med den 

kunskap och kompetens jag har, att erbjuda 

den hjälp jag kan.

 Rebeca Doran of Sweden är ett svenskt 

företag med produkter som hjälper mot 

hårbottenproblem och håravfall. Ett företag med 

ett mycket starkt socialt entreprenörskap och 

en social ansvarskultur som genomsyrar hela 

verksamheten.

 Rebeca är utbildad inom trikologi, mesoterapi 

och PRP (platelet rich plasma). Hon har även utfört 

för- och efterbehandling vid hårtransplantationer 

och varit med och samarbetat vid akupunktur-

behandlingar av olika sjukdomstillstånd där 

patienten även drabbats av håravfall. Rebeca har 

lång erfarenhet inom skönhetsbranschen, på såväl 

kliniker som sjukhus, inom och utanför Sverige. 

De senaste 15 åren har fokus helt varit att arbeta 

med hår- och hårbottenproblematik. Trikologi 

är namnet på en avancerad metod för diagnostik 

och behandling av hår- och hårbottenproblem. 

Trikologimetoden och dess behandlingar bygger på 

patenterade naturprodukter.

 – Våra produkter innehåller bara aktiva och 

naturliga ingredienser, berättar Rebeca. Effektiva 

hårbehandlingar som optimerar förutsättningarna 

för hårväxt samt håråterväxt. Behandlingar som 

förebygger håravfall genom att kompensera för 

näringsbrist hos hårrötterna samt verkar stärkande 

för att ge ett friskt, tjockt och glänsande hår.

 Via homeopatin har Rebeca arbetat fram 

och testat effekten av olika blandningar och 

behandlingar. Produktionen av Rebeca Doran 

of Swedens produkter sker i ett välrenommerat 

och världsledande italienskt laboratorium inom 

skönhetsindustrin. Rebeca har handplockat de 

bästa produkterna på marknaden, fått ta del av 

dess patent och därifrån produktutvecklat ännu 

vassare och mer resultatinriktade produkter.

 – Anledningen till att jag startade mitt 

eget varumärke är att jag önskar utveckla 

samt få arbeta med kvalitet. Varje specifik 

ingrediens och produkt i min serie har ett 

syfte och ett resultatmål. Det går inte att göra 

avkall på kvaliteten eller hålla nere de aktiva 

ingredienserna på grund av kostnad. Jag vill 

inte arbeta så. Jag vill i första hand hitta den 

allra bästa produkten och i andra hand får jag 

titta på den ekonomiska aspekten. Den finns en 

vinst i mitt arbete som handlar om att förbättra 

livet för andra människor, som överskiner den 

ekonomiska vinsten, även om jag givetvis vet att 

jag driver ett företag.

 Rebeca berättar om kunder som skriver 

fantastiska privata brev för att tacka för hjälpen 

eller ibland be om hjälp. Många människor mår 

väldigt dåligt att förlora hår och hos några går det 

så långt som till självmordstankar.

 – Det ger mig anledning att inte ge upp 

i mitt arbete, utan att fortsätta framåt. Jag har 

ett starkt engagemang i sjuka barn och unga 

med cancer; ungdomar som tappar sitt hår. Det 

skär i mitt hjärta och ger mig drivkraft i mitt 

arbete. Jag arbetar också för att den här typen av 

behandlingar ska täckas av sjukvårdsförsäkringar.

 Av vinsten går en viss procent till 

välgörenhet. Det är en grundtanke som Rebeca 

haft med sig sedan hon grundade företaget. 

En tanke som hon önskar att även hennes 

Rebeca Doran Sweden

Adress: Övre Husargatan 25, 413 14 Göteborg

Tel: 0760900165

E-mail: rebeca.bahadoran@gmail.com

Hemsida: www.rebecadoran.se


