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Ефективний та природній засіб для волосся,що
робить його більш щільним та блискучим.

Rep-Hair

®

Follicle Strengthening System

Rep-Hair® Follicle Strengthening System є натуральним та науково розробленим
засобом догляду за шкірою голови та волоссям, призначеним для підвищення
якості і стану шкіри голови та волосся, забеспечуючи оптимальне фолікулярне
середовище для росту волосся.
Rep-Hair® поєднує натуральні та органічні екстракти, що були ретельно відібрані
через їх живильні, зміцнюючі, кондиціонуючі та очищуючі якості, а також через їх
здатність захистити шкіру голови та зменьшити запалення волосяного фолікула.
Ця дуже ефективна природна система використовує унікальні переваги Capixyl™,
комплекс догляду за волоссям преміум класу, який, як було доведено, зменшує
втрату волосся та стимулює натуральний ріст волосся.
Кожен набір передбачає 60-денне використання. Якщо використовувати комплекс,
як передбачено вказівками, результати мають бути помітні вже через 4-16 тижнів.
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Факти про випадіння волосся у жінок

Чим це спричинено?

· В середньому, жіноча шкіра голови має 100 тисяч волосяних фолікулів.
· Щоденною нормою випадіння волосся вважається до 100 волосин.
· Випадіння волосся у жінок зазвичай починається приблизно у віці
30 років, але може бути і раніше. В цілому випадіння стає помітним
у віці 40 років.
· У віці 50 років 50% жінок відчувають, що їх волосся якоюсь мірою
стає тонкішим.
· У жінок волосся стає тонкішим по всій голові та лінія волосся не
зменьшується.
· Випадіння волосся у жінок дуже рідко призводить до повного облисіння.

Існує багато факторів, які вважаються причиною випадіння волосся,
наприклад:

Спільні властивості, у випадках випадіння волосся у жінок, свідчать
про збільшення гормону дигідротестостерону (ДГТ), запалення
волосяного фолікула, зменьшення кількості волосяних фолікулів та
розміру фолікула на шкірі голови.
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· Гормональні зміни або порушення гормонального балансу (пологи,
менопауза).
· Дефіцит поживних речовин.
· Стрес.
· Такі захворювання, як діабет, вовчак або прийом ліків.
· Надмірне моделювання, розчісування, фарбування чи освітлення
волосся.
· Старіння.

Етапи випадіння
волосся у жінок

Дія CapixylTM у Rep-Hair

®

· Rep-Hair® використовує Capixyl™, унікальний активний
комплекс, розроблений для запобігання та зупинення
процесу випадіння волосся та стимулювання росту волосся.
· Capixyl™ поєднує суміші амінокислот з екстрактами квітів
червоної конюшини (конюшина лугова). Червона конюшина,
що росте у всій центральній і північній Європі та Азії,
традиційно використовується для лікування астми, раку,
подагри, а також різних запалювальних захворювань шкіри,
наприклад, як екзема і псоріаз.
· Дослідження показують, що Capixyl™ зменшує запалення,
яке є однією з причин випадіння волосся, а також може
обмежити пошкодження вільними радикалами шкіри
та шкіри голови. Він безпосередньо діє на гормон ДГТ,
який відповідає за скорочення природнього циклу росту
волосся. Це також допомагає кращому закріпленню
волосся і сприяє збільшенню розміру фолікула.

Вплив ДГТ при випадінні волосся

ДГТ (дигідротестостерон)
ДГТ скорочує цикл росту волосся
(коротша фаза росту та довша фаза спокою)

Мініатюризація фолікулів

Ріст набагато коротшого, більш тонкого волосся

Втрата волосся
3

Зміцнюючий шампунь Rep-Hair

®

Зміцнюючий Шампунь Rep-Hair® багатий антиоксидантами,
вітамінами та амінокислотами, призначений для захисту волосся
та зменьшення ефекту старіння від впливу вільних радикалів,
що спричинені ультрафіолетом та забрудненням навколишнього
середовища. Наш унікальний шампунь використовує Capixyl™,
натуральні та органічні екстракти соняшника, томатів та білої
кропиви, які кондиціонують, живлять та зміцнюють волосся
глибоко в кортексі, одночасно підвищують тонус і очищують шкіру
голови і поліпшують загальний стан здоров’я волосяних фолікулів.
Не містить солей, пластмас, хімічних добавок та жорстких
інгредієнтів, таких як SLS / SLES. Підходить для використання
вегетаріанцями та вегенами.

Спосіб використання: Натисніть 3 рази ковпачок зміцнюючого
шампуню Rep-Hair® у руку. Розітріть в мильну піну та масажними
рухами втирайте в шкіру голови і волосся. Залиште на 5 хвилин, потім
ретельно промийте. Далі використовуйте Кондиціонер Rep-Hair ®.
Використовувати через день.
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Живильний кондиціонер Rep-Hair

®

Живильний кондиціонер Rep-Hair®, був дбайливо розроблений для
зволожування та зміцнення волосся зсередини, повертаючи йому
природний рівень pH. Наш кондиціонер створений на природній
основі багатій вітамінами B та E, також містить органічні екстракти
солодкого мігдалю, жожоба, соняшника та кінуа, а також Capixyl™.
Кондиціонер використовують після зміцнюючого шампуню RepHair® для захисту волосся від впливу вільних радікалів (викликаних
ультрафіолетовим випромінюванням та забрудненням навколишнього
середовища),щоб зміцнити, додати блиск, об’єм та підтримувати
вигляд та відчуття гладкого та слухняного волосся. В кондиціонері
відсутні солі, пластмаси та жорсткі хімічні добавки, такі як SLS/SLES.
Підходить для використання вегетаріанцями та вегенами.

Спосіб використання: Натисніть 3 рази ковпачок поживного
кондиціонеру Rep-Hair® у руку. Ніжно втирати, масуючи у шкіру голови
та волосся. Прочесати та залишити на п’ять хвилин. Ретельно промити.
Використовувати через день.
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Засіб для лікування шкіри голови Rep-Hair

®

Засіб для лікування шкіри голови Rep-Hair® є досить новаторським
щоденним лікуванням, яке призначене для зменьшення запалення
шкіри голови та створення здорового фолікулярного середовища
для росту натурального волосся. Наше унікальне лікування для
шкіри голови містить екстракти білої кропиви, женьшеню та
зеленого чаю через їх антиоксидантну властивість та зменьшення
запалення. В поєднанні з Capixyl™, комплексом догляду за
волоссям преміум класу, що містить екстрати листя червоної
конюшини, та є доведеним засобом проти втрати волосся та
стимуляції росту волосся. В засобі для лікування відстуні солі,
платсмаси та жорсткі хімічні добавки, такі як SLS/SLES. Підходить
для використання вегетаріанцями та вегенами.

Спосіб використання: Перед сном, застосуйте 2 дози (2 х 0.5 мл)
засобу для лікування шкіри голови Rep-Hair® рівномірним втиранням
у шкіру голови. Масуйте шкіру голови кінчиками пальців та залиште
на нічь. Ретельно промийте вранці. Піпетка атоматично заповнюється
до правильного рівня 0.5 мл. Використовувати щоденно.
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Rep-Hair

®

Щоденні добавки

Rep-Hair® Щоденні добавки містять ефективне поєднання
натуральних інгредієнтів для підтримки сильного і здорового
волосся в тому числі, біотин, фолієву кислоту, діоксид кремнію,
отриманий з хвощу, рибофлавін і вітаміни B6 і B12. Не містить
шкідливих добавок, цукру, лактози, глютену і дріжджів. Підходить
для використання вегетаріанцями та вегенами.

Рекомендована норма споживання: Одна капсула щодня, проковтнути та
запити водою. Не перевищувати рекомендовану дозу для споживання.
Харчова цінність:
1 капсула містить:
Тіамін
Рібофлавін
Ніацин
Вітамін B6
Фолієва кислота
Вітамін B12
Біотин
Пантотенова кислота

30 мг
40 мг
50 мг
10 мг
400 мкг
5 мкг
50 мкг
20 мг

%РДН*
2727
2857
312
714
200
200
100
333

*=Рекомендована денна норма
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Контрольні дослідження Capixyl™ і Rep-Hair

®

4 місяця віпробувального терміну Capixyl™

Перед

4 місяця випробування системи Rep-Hair
Follicle Strengthening System

після

При використанні Capixyl™ виявлено
збільшення активації росту волосся на 46%

Перед

*

Rep-Hair ® використовує оптимальні
і рекомендовані рівні Capixyl™ для
досягнення ефективних результатів

®

після

**

*контрольні дослідження Capixyl™: У тестуванні прийняли участь 30 людей протягом чотирьох місяців, що використовували 5% Capixyl™ в спирті/водному розчині.
**Rep-Hair® контрольні дослідження: Проведені протягом чотирьох місяців, використовуючи Rep-Hair® Follicle Strengthening System відповідно до вказівок разом з засобом для
лікування шкіри голови, що містить 5% Capixyl™
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Naturally healthier hair
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