POWERTHRIX
HAIR CARE SYSTEM

To ισχυρό σύστημα κατά της
τριχόπτωσης!

Η Διαδικασία ανάπτυξης της τρίχας
Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην επιδερμίδα του τριχωτού της κεφαλής μας υπάρχουν, κατά μέσο όρο,
100.000 τρίχες. Η ανάπτυξη της τρίχας ακολουθεί ένα συγκεκριμένο κύκλο, που περιγράφεται ως εξής :



Αναγέννηση: Πολλαπλασιασμός της
ομάδας των κυττάρων στη βάση της τρίχας.



Καταγένεση: Η ανάπτυξη των θυλάκων της
τρίχας σταματά και αρχίζει η φθορά. Αυτή η
φάση διαρκεί περίπου 2-3 εβδομάδες.



Τελογένεση: Η τρίχα αδρανεί και δεν
αναπτύσσεται περαιτέρω. Η φάση αυτή
διαρκεί από 2-3 μήνες κι ολοκληρώνεται με
την απώλεια της τρίχας από το θύλακα.



Επιστροφή στην αναγέννηση: Ο θύλακας
της τρίχας επανέρχεται στη φάση
ανάπτυξης. Η κατεστραμμένη τρίχα
αντικαθίσταται από μία νέα και υγιή.

Τριχόπτωση
Οποιαδήποτε διαταραχή στον κύκλο ζωής της τρίχας οδηγεί στο φαινόμενο της τριχόπτωσης ή
αλλιώς αλωπεκία, ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα που προσβάλλει άνδρες και γυναίκες.
Ο πιο συνηθισμένος τύπος τριχόπτωσης είναι η Ανδρογενής αλωπεκία στους άνδρες και στις γυναίκες
που οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές και στη γενετική.

Οι θύλακες
συρρικνώνονται, έως ότου
μείνουν ελάχιστες ορατά
τρίχες στο τριχωτό της
κεφαλής. Σταδιακά
παρατηρείται αύξηση της
τελογενής φάσης

Η Τριχόπτωση είναι
πια εμφανής

H λύση?
Σύστημα POWERTHRIX

Η ισχυρή δύναμη κατά της τριχόπτωσης!
Δρα στη «ΡΙΖΑ» του προβλήματος, στο θύλακα της τρίχας επενεργώντας στη φάση ανάπτυξης της
κάθε τρίχας αλλά και συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της.

POWERTHRIX SERUM
Το Powerthrix Serum είναι ένας
πρωτοποριακός ορός για τα μαλλιά που χάρη
στην καινοτόμο επιστημονικά ανακάλυψη των
συστατικών του


θρέφει, τονώνει κι ενδυναμώνει την τρίχα



Ενυδατώνει και αναζωογονεί τα αδύναμα
μαλλιά με αποτέλεσμα να είναι υγιή,
πλούσια και λαμπερά.

Χρήση: Εφαρμόζουμε καθημερινά στις ρίζες
των μαλλιών, με τη βοήθεια της ειδικής
αντλίας, στα 10 πιο ευπαθή σημεία του
τριχωτού της κεφαλής και κάνουμε ελαφρύ
μασάζ. Αφήνουμε το προϊόν να δράσει
τουλάχιστον για 1-2 ώρες. Μετά
λουζόμαστε με το Powerthrix Shampoo για
να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα καθώς
δεν πρόκειται για ένα κοινό σαμπουάν.

POWERTHRIX SHAMPOO

Το Powerthrix Shampoo είναι ένα καινοτόμο
σαμπουάν για τα μαλλιά που λόγω της
εμπλουτισμένης του σύνθεσης με συστατικά από
το Serum
 καθαρίζει
 απαλύνει ερεθισμούς και κνησμό
 ενισχύει το τελικό εκθαμβωτικό αποτέλεσμα
του συστήματος POWERTHRIX!

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ


KOPEXIL: Αυξάνει το μέγεθος της τρίχας στο στάδιο ανάπτυξής της δουλεύοντας στη δομή της ρίζας. Ανανεώνει τις ρίζες των μαλλιών έτσι ώστε
να επιταχύνει την υγιή ανάπτυξη τους. Επιπλέον, παρατείνει την τελογενή
φάση της τρίχας, αυξάνοντας την μικροκυκλοφορία του αίματος στο
θύλακα της τρίχας με αποτέλεσμα το τριχωτό της κεφαλής να ανανεώνεται
συνεχώς με νέα, γερά μαλλιά!



PROHAIRIN-β4: Eίναι ένα πατενταρισμένο πεπτίδιο που παράγει μόρια
αγκίστρωσης της ρίζας, ενδυναμώνει το στέλεχος και ενεργοποιεί τον
πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων του θύλακα. Επιπλέον, βελτιώνει
την μικροκυκλοφορία στο τριχωτό της κεφαλής ενισχύοντας την μεταφορά
θρεπτικών συστατικών στον βολβό με αποτέλεσμα την αύξηση της
τριχοφυΐας.



AUXINA TRICOGENA: Ένα πλούσιο μίγμα εκχυλισμάτων από φυτά που
δοκιμάστηκε σε άνδρες εθελοντές που το χρησιμοποιούσαν καθημερινά
και για 6 εβδομάδες, διαπιστώθηκε ότι θρέφει τον βολβό της τρίχας και
ισορροπεί τον κύκλο ζωής της (αναγενή, καταγενή και τελογενή φάση)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



Το εκχύλισμα Saw palmetto μπλοκάρει το ένζυμο 5-αλφα ρεδουκτάση
αποτρέποντας τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε διυδροτεστοστερόνη,
υπαίτια για την ανδρογενή αλωπεκία.



Η βιοτίνη προσφέρει ελαστικότητα στα μαλλιά κάνοντας τα λιγότερο
εύθραυστα.



Το εκχύλισμα Laurel έχει αναζωογονητικές ιδιότητες. Ενισχύει τη δομή της
τρίχας, παρέχει τροφή και δίνει λάμψη στα μαλλιά.



To olive oil ενυδατώνει και δίνει λάμψη στα μαλλιά.



Το Nicotinamide και η Allantoin συμβάλλουν στην καλή υγεία του
τριχωτού της κεφαλής ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν υγιή μαλλιά.



Panthenol (προβιταμίνη Β5): Η προβιταμίνη Β5 αποτελεί δομικό
συστατικό του συνενζύμου-Α, μιας ουσίας που κατέχει κεντρικό ρόλο στο
μεταβολισμό των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Κλινική έρευνα KOPEXIL: Πραγματοποιήθηκε σε 35 εθελοντές, ηλικίας 20 - 40 ετών, που
παρουσίαζαν από μέτρια έως και εκτεταμένη τριχόπτωση. Όλοι οι συμμετέχοντες εφάρμοζαν, δύο φορές
κάθε ημέρα, την ίδια ποσότητα της ουσίας Kopexil, για διάστημα 6 μηνών.
Μείωση τριχόπτωσης μετά από εφαρμογή
για ορισμένο χρονικό διάστημα

To KOPEXIL επιφέρει ισχυρή
μείωση της τριχόπτωσης,
αποδεικνύοντας με εντυπωσιακό
τρόπο την αποτελεσματικότητά
του κατά της απώλειας μαλλιών!

Αύξηση τριχοφυΐας μετά από εφαρμογή για
ορισμένο χρονικό διάστημα

To KOPEXIL επιτυγχάνει αισθητή αύξηση
στην ποσότητα και τον όγκο των μαλλιών,
γεγονός που αποδεικνύει εμφανώς τη
συμβολή του στη διέγερση της
διαδικασίας τριχοφυΐας!

Συμπέρασμα: Κλινικές μελέτες του ΚOPEXIL δείχνουν στατιστικά ότι το δραστικό αυτό
συστατικό εμφανίζει αξιοσημείωτα αποτελέσματα τόσο κατά της απώλειας μαλλιών,
όσο και στην αύξηση της τριχοφυΐας.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
PROHAIRIN β-4: Είναι ένα πατενταρισμένο πεπτίδιο που παράγει μόρια αγκίστρωσης της ρίζας,
ενδυναμώνει το στέλεχος και ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων του θύλακα.
Επιπλέον, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία στο τριχωτό της κεφαλής ενισχύοντας τη μεταφορά θρεπτικών
συστατικών στον βολβό με αποτέλεσμα την αύξηση της τριχοφυΐας.

in vivo μελέτη
Φωτοτριχογραμμική μέτρηση στη φάση
της Αναγέννησης

Φωτοτριχογραμμική μέτρηση στη
φάση της Τελογένεσης

Συμπέρασμα: παρουσιάστηκε στατιστικά ενδεικτική αποτροπή τριχόπτωσης και ανάκτηση τριχών στο
τριχωτό, σε σχέση με τις αρχικές τιμές (πριν από τη θεραπεία), σε διάστημα 6 και 12 εβδομάδων, μετά
από επαναλαμβανόμενη εφαρμογή, που προσδιορίστηκε με φωτοτριχογραμμική μέτρηση.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
PROHAIRIN β-4
• Διεγείρει την κερατινοκυτταρική και
ινοβλαστική ανάπτυξη.
• Προεκτείνει τη μακροβιότητα των
κυττάρων της επιδερμίδας, αυξάνοντας
την κυτταρική επιβίωση.
• To Prohairin-β4 παρουσίασε αυξημένη
εκδήλωση κολλαγόνου (1.2 folds),
φιμπρονεκτίνης (4.2 folds) και ελαστίνης
(1.4 folds) σε κύτταρα ινοβλαστών. Το
επίπεδο εκδήλωσης μετρήθηκε με το
σύστημα ELISA.

in vitro μελέτη

AUXINA TRICOGENA
Ένα πλούσιο μίγμα εκχυλισμάτων από φυτά που δοκιμάστηκε σε άνδρες εθελοντές που το
χρησιμοποιούσαν καθημερινά και για 6 εβδομάδες, διαπιστώθηκε ότι θρέφει τον βολβό της
τρίχας και ισορροπεί τον κύκλο ζωής της (αναγενή, καταγενή και τελογενή φάση).
Πηγή: Effects of human hair and beard growth by topical application of a calibrated blend of botanical (*) extracts - Dr Paolo U. Giacomoni,
Insight Analysis Consulting, Madison, AL, USA - Élan Rose International, Tustin, CA, USA
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ POWERTHRIX


Eνισχυμένη σύνθεση με συστατικά
με αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα



Ασφαλής Φόρμουλα



Δερματολογικά ελεγμένα



Ελληνικό προϊόν



Σαφείς οδηγίες χρήσεις









Δεν είναι Φάρμακο - δεν
αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα και
ουσίες
Είναι προϊόν γνωστοποιημένο στον
ελληνικό ΕΟΦ
Πληροί την νομοθεσία της Ε.Ε.
Ευρωπαϊκή γνωστοποίηση CPNP

Σύστημα ολοκληρωμένης
περιποίησης για Γυναίκες και
Άνδρες

