Varför tappar man hår…
Ett tjockt hår är lika med och signalerar alltid hälsa och välbefinnande. Rakt eller
lockigt, långt eller kort, blont, brunt eller svart, håret har alltid spelat en avgörande
roll för vårt utseende. Det är därför viktigt att sköta om det regelbundet för att
bevara dess kvalitet och mängden hårstrån. Vårt hår har en naturlig cykel som
ständigt förnyas.
Hårets livsrytm utmärks av tre faser.
Anagen fas: Växtperiod. Varar i genomsnitt 4 år.
Katagen fas: Viloperiod. Varar ca 3 veckor.
Telogen fas: Håravfallsperiod. Varar 3 – 4 månader.
Varje dag tappar vi i genomsnitt mellan 60 och 100 hårstrån. Detta är helt normalt
eftersom det efter en viloperiod på mellan två och fem månader startar en ny
tillväxtperiod.
Det växer ut ett nytt hårstrå som ersätter det som tidigare har fallit av.
Vid överdrivet håravfall under loppet av några månader beror håravfallet inte på den
naturliga förnyelsecykeln utan på andra faktorer.
Det är då som det är nödvändigt att agera snabbt för att hjälpa till att begränsa och
förebygga det överdrivna håravfallet.

Orsakerna till överdrivet håravfall
Överdrivet håravfall är ett utbrett fenomen som ständigt ökar såväl hos kvinnor som hos
män. Två av tre lider av överdrivet håravfall d.v.s. de tappar mer än 60 – 100 hårstrån
per dag.
Orsaker: Ärftlighetsfaktorer, stress, utmattning, hormonell obalans, graviditet.
Årstidsväxlingar är något som förstärker dessa faktorer.
Det sker under alla omständigheter en allvarlig försvagning av roten.
Tillväxtfasen förkortas och håret faller av för tidigt.

Hair Loss Remedy Schampo & Lotion i kombination med det
innovativa plåstret mot håravfall avger gradvis de aktiva
ämnena.
En effektiv hårbehandling inriktar sig på att optimera det specifika tillståndet hos
hårbottnen och de olika faserna i hårets livscykel.
Den enastående Intensivbehandlingen från Rebeca Doran som hjälper till att
förebygga håravfall stärker och främjar hårets naturliga livscykel och
kompenserar perfekt för näringsbristen hos rötterna och gör håret tjockt, friskt och
glänsande.

Hur verkar behandlingen:
Den rengör håret skonsamt tack vare det specifika schampots ”Fri
från SLES”-formula.
Den ökar energiflödet till cellerna som bygger upp håret tack vare
det organiska svavlet i behandlingen och fastställer flödet av vitala
naturliga aminosyror (cystein).
Den skyddar mot fria radikaler under hårets tillväxtfas.
Den ökar antalet näringsämnen som är viktiga för att motverka håravfallet
och stoppar bildandet av enzymet 5-alfa-reduktas som förorsakar
flintskallighet och håravfall. Produkten avger Serenoa Repens, som
absorberas av huden genom appliceringen av plåstret.
Den kombinerade verkan av Hair Loss Remedy Lotion för tillväxt + Hair Loss
Remedy Patches mot håravfall motverkar tillfälligt och utbrett håravfall och gör att
håret blir tjockare och främjar tillväxten.

Produkter som ingår i behandlingen
Hårschampo
Hair Loss Remedy för tillväxt** – pH-värde 5 – 6. Schampo med särskild
stimulerande verkan som gynnas av extrakt av Boehmeria Nipononivea och
vitaliserat vatten. Använd direkt på fuktigt hår. Fortsätt med att applicera
Hair Loss Remedy lotion för tillväxt** pH-värde 5,5.
Lotion
Hair Loss Remedy Lotion för tillväxt** – pH-värde 5,5
Behandling som hjälper mot överdrivet håravfall. Synergieffekten med de olika
ämnena: vit timjan, vegetabiliska stamceller från äpple, Serenoa Serrulata och
Boehmeria Nipononivea – stimulerar cellernas metabolism till en högre förökning och
åstadkommer den skyddande verkan på hårbotten mot de fria radikalerna. Appliceras
efter det specifika schampot som en förebyggande behandling tre gånger i veckan.
Det rekommenderas däremot en daglig behandling för en intensivverkan under 4 – 6
veckor.

Plåster
60 plåster mot håravfall som hjälper till att förebygga håravfall
Ökning av den kapillära densiteten med 30 % och förbättring av
motståndskraften mot slitage.
Ökad glans och förlängning av hårets livslängd.
Ökning av keratinocyterna som bidrar till en friskare och starkare hårtillväxt.
Stimulering av mikrocirkulationen av blod vilket underlättar syresättningen
och cellernas näringsupptag.
Motstånd mot de fria radikalerna, skydd av follikelmembranet mot för tidigt
åldrande av håret.
Minskning av talgnivån i hårbottnen vilket ofta är orsaken till ett betydande
håravfall.

Användning av plåstret:
1. Applicera varje kväll och helst vid samma tid. Rengör och torka noggrant det berörda
området mellan hals och öra.
2. Lossa ett Patch från den genomskinliga hållaren och applicera det noggrant. Tryck
lätt på plåstret så att det fäster ordentligt. Låt verka i 12 timmar. Applicera nästföljande
dag ett plåster på ett närliggande område eller på motsatta sidan. Varje plåster ska
endast användas en gång.

Appliceringfrekvens
Applicering av Hair Loss Remedy Patches, eudermiskt plåster
Det innovativa plåstret Hair Loss Remedy Patches mot håravfall avger gradvis de aktiva
ämnena och har en spänstgivande, stärkande och talgnormaliserande verkan som varar i
12 timmar. Maximalt resultat uppnås i kombination med behandlingen Hair Loss Remedy
Lotion. Det rekommenderas att använda det under 60 dagar, och att upprepa
behandlingen vid behov, utifrån fall till fall och vid växlingarna mellan årstiderna
Intensiv verkan: Använd kombinationen Hair Loss Remedy Lotion + Hair Loss Remedy
Patches varje dag under 60 dagar.
Underhållsbehandling eller förebyggande åtgärd: Applicera Hair Loss Remedy Lotion
3 gånger i veckan och Hair Loss Remedy Patches varje dag.
Upprepa
Hair Loss Remedy Lotion
Det går att applicera produkten både på tvättat och otvättat hår. Det dagliga bruket har stor
betydelse, den kombinerade verkan mellan Lotion och Patch optimerar i själva verket det
önskade resultatet av ett konstant avgivande av de aktiva ämnena. När det är fråga om
behandling av hårbottnen har dessa ämnen till syfte att skydda den mot de fria radikalerna
och bibehålla flödet i den perifera mikrocirkulationen samt främja cellförnyelsen.
Vid intensivbehandling ska produkten fördelas i de 9 zip- punkterna samtidigt som plåstret
appliceras, företrädesvis på kvällen före sänggåendet.

Våra produkter är fria från:

Hair Loss Remedy Shampoo
Schampo för tillväxt, 300 ml

Sles
Petrokemiska ämnen

Hair Loss Remedy Lotion
Lotion för tillväxt, 50 ml

Bekämpningsmedel
Syntetiska doftämnen
Parabener
Artificiella färgämnen
Alkohol
(undantaget Hair Loss Remedy
Lotion)

Hair Loss Remedy Patches
Plåstret hjälper till att förebygga håravfall,
60 st.

Lokalisering av zap-punkter
(optimalt område för applicering)
Dela upp håret i tre sektioner: börja från höger sida av huvudet, vid höger öra,
och flytta dig sedan mot mitten, vid näsan, och slutligen ovanför vänster öga.
Starta appliceringen ca 2 cm från hårfästet och fortsätt ned mot nacken. Gör
appliceringen tre gånger och håll samma avstånd.
**Adjuvans för kosmetiskt bruk som gynnar fysiologisk tillväxt av håret.
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