
נשירת שיער נגרמת כתוצאה מירידה מתמשכת של מחזורי הצמיחה של הזקיקים, הנובעת 
משינויים הורמונליים, סטרס, הריון או חלוף הזמן. בנוסף, שיער עשוי להינזק מגורמים חיצוניים או 

כתוצאה מאורח חיים, המביאים למראה של יובש וחוסר חיוניות. גירוי של זקיק השערה וזרימת דם 
מוגברת מסייעים לחיזוק שורש השערה ועמידותה ולמניעת נשירה.

c.prof 230 תמיסה לנשירת שיער מייצרת השפעה מגינה עוצמתית שממריצה את זקיק השערה. 
התמיסה עוצרת את הזדקנות השיער, מחייה ומחזקת אותו ומשפרת את המיקרו-סירקולציה ואת 

אספקת חומרי ההזנה לזקיק, ובכך מצמצמת נשירה.

.hair loss  סה״כ 5 טיפולים בקליניקה מיקרונידלינג + מזוטרפיה ותמיסת
מרווח בין הטיפולים בקליניקה 15 יום.

תחזוקה בבית ראה בהמשך.

c.prof 230 תמיסה לנשירת שיער
טיפול מזותרפיה + מיקרונידלינג

פרוטוקול

טריפפטיד-1 נחושת: רכיב הצמחת שיער. מעודד
סרקולציה סביב זקיק השערה ומעשיר אותו.

קומפלקס ויטמין B (דקס-פנתנול וביוטין): משיב חיוניות, 
מאזן ומעניק לחות לעור ולשיער.

פירידוקסין: מגביר את זרימת הדם בקרקפת.
קפצאין: מגביר את זרימת הדם בזקיק השערה, ממריץ
צמיחת שיער.מאריך את שלב הגדילה במהלך המעבר

מאנגן לטלוגן.

רכיבי מפתח פעולות

לטיפול בבעיות שיער, נשירה או
אובדן צפיפות.



מזוטרפיה כל 15 ימים בקליניקה וטיפול המשך בבית.
חפיפה פעמיים בשבוע עם  מדול.

תרכיז  CUTICUEL - להתיז        התזות כל יום  על קרקפת יבשה בוקר או ערב.
להחדיר היטב עם האצבעות בתנועות סיבוביות.

תחזוקה בבית
הטיפול המוצלח ביותר למניעת נשירת שיער

משיב את התפקוד של הקרקפת ומווסת 
הפרשת חלב עודף.

מונע היווצרות קשקשים.
להשבת בריאות ונפח השיער.

רכיבי מפתחפעולות

רכיב גלוקו-ליפידי - ממקור צמחי המשפר את 
הלחות של העור ומגביל אובדן מים.

בטאין - מטהר מחיידקים בצורה העוצמתיות אינו 
מגרה את העור.

חומרי הקצפה - מייצרים קצף עדין ויציב

גלוטמין ופפטידים: ממריצים טבעיים של אנזימי 
הקרקפת. מסייעים בהפחתת נשירה.

גליקופרוטאינים: ממריצים את חילוף החומרים בתא.
תמצית שמרים: מועשרת בויטמין B1 תיאמין

 וויטמין B6 לוויסות בלוטות החלב. 
קומפלקס חומצות אמינו חיוניות לבריאות הקרקפת 

ולתיקון שיער פגום. 

רכיבי מפתחפעולות

תחליב מעולה לשיער, המסייע לשמור על 
הקרקפת והשיער בריאים.

מטפל בחסרים הגורמים לנשירה, בעיות 
סבוריאה, קשקשים וגרד. 

Medul
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