ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΛΕΡ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

HR3

MATRIXTM

: CLINICAL SCALP PEELING

Σ λ λ ό οξύ
Σαλικυλικό
ξύ

• Αφαιρεί
Αφ
ί το σμήγμα
ή
και τους ρύπους
ύ
• Αποφράζει τους θύλλακες
• Καταπραύνει τις φλεγμωνές του
τριχωτού
• Μειώνει τη φαγούρα

HR3 MATRIXTM : CLINICAL HAIR SOLUTION
Sophora japonica
extract

 Αναστέλλει

την παραγωγή της DHT

Πεπτίδια
Π
ίδ :
Angio‐S
Τριπεπτίδιο Χαλκού

•Δημιουργία
Δ
ί μικροαγγείων
ί
•Αναστολλή DHT , ενεργοποίηση εξωκυττάριας
ουσίας

Αυξητικοί
Παράγοντες :
KGF
IGF

•Επιταχύνει την παραγωγή του αγγειακού
ενδοθυλιακού αυξητικού παράγοντα
Επιταχύνει τη διάσπαση της στιβάδας του
•Επιταχύνει
θυλακίου

11 είδη Φυτικών
Εκχυλισμάτων

•Ενισχύει τη λειτουργία και τη δημιουργία νέων
αγγείων
•Παρέχει επαρκή θρεπτικά συστατικά στο
τριχοθυλάκιο

Μενθόλη

• Αντιφλεγμονώδες

Sophora japonica
Linne extract

•Αναστέλλει την παραγωγή της DHT

Πράσσινο
Π
ά
Τ ά/
Τσάι/
Ligusticum wallichii
Franch extract

•Επιταχύνει
Ε
ύ τη δημιουργία
δ
ί
μικροαγγείων
•Αναγέννηση ιστών

Bataine

• Επιφανειοδραστική ουσία

Grapefruit seed oil

•Αντιοξείδωση

Grapefruit seed oil

•Αντιοξείδωση
•Ενυδάτωση
Ε δά

Νιασιναμίδη

•Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος

Πανθενόλη

•Βιταμίνη B5, ενυδάτωση

HR3
3 MATRIXTM : C
CLINICAL
C
HAIR S
SHAMPOO
OO
Ψευδαργυρο • Αντιβακτηριακή επίδραση
ύχος
• Βελτιώνει
ελτιώ ει τις σμηγματορροϊ
σμηγματορροϊκές
ές φλεγμο
φλεγμονές
ές του
Πυριθειόνη
τριχω‐ τού της κεφαλής
• Επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών
Πανθενόλη

Νιασιναμίδη

Βιοτίνη
(βιταμίνη H)

•Ενυδάτωση
•Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύπ
ου 4 και 5
•Ομαλοποιεί την έκκριση σμήγματος
•Αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά,δίνει λάμ
ψη και βελτιώνει την ελαστικότητα
•Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος
•Προλαμβάνει τα προβληματα του τριχωτού τηε
κεφαλής
•Βασική συνιστώσα της διαμόρφωσης μαλλιών
Ρυθμίζει τις ορμόνες και ενεργοποιεί τη θρέψη
•Ρυθμίζει
των μαλλιών

HR3 MATRIXTM : CLINICAL HAIR TONIC
Σαλικυλικό Οξύ

• Αποφράζει τους θύλλακες
• Μειώνει
Μ ώ τη φ
φαγούρα
ύ

Μενθόλη

• Αντιφλεγμονώδες

Πανθενόλη
η

•Ενυδάτωση
η
•Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύ
που 4 και 5. Ομαλοποιεί την έκκριση σμήγματος .
Αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά,δίνει λάμ
ψη και βελτιώνει την ελαστικότητα

Τοκοφερόλη

•Αντιοξείδωση / Επιταχύνει την κυκλοφορία του α
ίματος

Βιταμίνη C

• Παραγωγή κολλαγόνου/ Αντιοξείδωση

Αλλαντοίνη

• Soothes scalp /Relieves inflammation

Sophora japonica extract

• αναστέλλει τη παραγωγή της DHT

Φυτικά Εκχυλίσματα

Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπραϋ
•Βελτιώνει
νει, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, έχει α
ντι‐οξειδωτική και αντι‐βακτηριακή δράση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Genosys Stamp Roller
Peelingg
Hair Solution
Tonic
Γάντια
Μπατονέτες
ΧΤΈΝΑ
Δοκιμαστικός σωλήνας

ΒΗΜΑ 1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ROLLER
Αποστειρώστε
ρ
το
roller ΠΡΙΝ και
ΜΕΤΑ από κάθε
θεραπέια
σύμφωνα με τις
οδηγίες .

ΒΗΜΑ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
A

B

C

D

Απομακρύνετε
Α
ύ
το λευκό
λ ό
καπάκι από το ΗΑΙR
SOLUTION και αφαιρέστε το
αλουμινένιο κάλυμα.
Αφαιρέστε το κάλυμμα από
την κορυφή του φιαλιδίου
και τοποθετήστε το
σταγονόμετρο.
Α ί προσεκτικά
ά συμπίεση
ί
Ασκείτε
στο σταγονόμετρο και
εφαρμόστε το διάλυμα
απευθείας στο τριχωτό της
κεφαλής. Ενδείκνυται η χρήση
χτένας για τη συγκράτηση των
μαλλιών.

ΒΗΜΑ 2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ
Χρησιμοποιήστε το CLINICAL SCALΡ
PEELING για την απομάκρυνση της
κερατίνης και για βαθύ καθαρισμό.
Αφαιρεί ήπια το σμήγμα, ρύπους
και χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας.
Τοποθετήστε 5 ml στο δοκιμαστικό
σωλήνα. Εμποτίστε τη μπατονέτα κ
εφαρμόστε τη ασκώντας τριβή στο
υπο θεραπεία
θ
ί τριχωτό
ό της
κεφαλής.(7‐10 λεπτά) Η ταυτό‐
χρονη μάλαξη διεγείρει και ενισχύει
το αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΟΛΛΕΡ

Χρησιμοποιήστε το ρόλλερ εφαρμόζοντας κάθετες και οριζόντιες
κινήσεις στην υποθεραπεία περιοχή για περίπου 10 λεπτά
λεπτά. Σε κάθε
σημείο η κυλήση σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 περάσματα
ανά κατεύθυνση. Μετά το ρόλλερ χτενίστε τα μαλλιά με
αποστειρωμένη
έ χτένα.
έ

ΒΗΜΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Εφαρμόστε το HAIR TONIC σε
όλη την υποθεραπεία περιοχή
ώστε να ολοκληρωθεί η
θεραπεία. Για μεγαλύτερη
απορρόφηση κάντε μασάζ με
τα δάχτυλα.

ΒΗΜΑ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Χρησιμοποιήστε το HAIR SHAMPOO σε
κάθε
άθ λλούσιμο.Ξεπλύνετε
ύ
λύ
τα μαλλιά
λλ ά σας με
ζεστό νερό και μετά εφαρμόστε 3‐5 ml από
το HAIR SHAMPOO στο τριχωτό
ρχ
της
ης
κεφαλής και κάντε μασάζ 3‐5 λεπτά.
Ξεπλύνετε τα μαλλιά αρκετές φορές με
νερό
ζεστό νερό.
Στεγνώστε τα μαλλιά και εφαρμόστε το
HAIR TONIC.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Εφαρμόστε το HAIR TONIC
στο τριχωτό κάθε πρωί και
βράδυ. Για μεγαλύτερη
απορρόφηση κάντε μασάζ με
ay.
τα δάχτυλα.ay

