
Ir-

upływem czasu włosy

słabną, wypadaią, tracą
blask. Probtem ten doty-

ka gtównie panów. Z badań wyni-
ka, że ponad 6o proc. mężczyzn
przel<r aczający ch p i ęćdzi es i ątkę
iest dotkniętvch wypadaniem

włosów. Za gtówną przyczynę

łysienia obwinia się genetykę,

a właściwie męskie hormony
androgeny, które dziatają nieko-
rzvstnie na mieszki włosowe.

W rzeczywistości przyczyn wypa-
dania włosów jest wiele. Proble-
nvz włosami mo8ą bvć wynikiem
chorób, stresu, stosowanych ie-

ków, zaburzeń hormonalnych iub
złej diety. D[atego przed rozpo-
częciem leczenia warto skonsul-
tować się z dermatologiem, który
pomoże w doborze odpowiedniej
metody terapii.

- Najczęściej stosowanym ża.
biegiem estetycznym jest me-

zoterapia - mówi dermatolog,

dr, n. med. |(amita Padtewska,

ekspert w zabiegach z za|<resu

dermatologii estetycznej z Oricea

w__]F .- i :;

L:: *u

dr n, med. Kamila Padlewska,
prof, nadzw w WSZK|PZ

Szampon
Dermahea

€

Gabinety Dermatologii Estetycznej i Medycv-
ny Anti-Aging. - Zabieg przeprowadzany iest
w gabinecie, przezlekarza i polega na ostrzy-
kiwaniu owłosionei skóry głowy kokta|lem
leków i substancii aktywnych, co stymuluje
metabolizm komórkowy i wzrost włosów.
Zabieg mezoterapii igtowej skóry głowy

iest praktycznie bezbolesny i trwa zale-
dwie kilka minut. Aby zatrzymać proces
wypadania włosów i odbudować oraz do-

Odzywka
Dermaheal

. : jest tak skomponowany, by poza bezpośred-

- 
nim działaniem na dany obszar, naturalnie sty-aa, ,-

DJ.jneat rnulowa{ skóre do samodzielnej regeneracji.

Mezoterapia to metoda stosowana na całym
świecie. Pozwala na wzbogacenie naszego

l ,) Mocno,
lśniąco, sębto
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FRYZURĄ DODAJE MU PEWNOSCl

datkowo wzmocnić cebulki można zastosować spec|alny koktail leków
otrzymywany na bazie preparatu Dermaheal HL. To w pełni naturatna,
nieinwazyjna metoda, której efekty są spektakularne. Dermaheal HL to
koktajt o unikalnym składzie, bogaty w odpowiednio dobrane peptydy:
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organizmu w substancje potrzebne naszym ko-
mórkom do lepszego funkcjonowania. Efekty widać juź po kilku zabiegach.
Na początku należy poddawać się im co 7-to dni, aby powstrzymać wypa-
danie włosów. 0 czasie trwania kuracji decyduje lekarz. Dla podtrzymania
efektu warto robić jeden zabieg w m iesiącu. l Barbara G rabowska
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I POMAGA OSIĄGAC ZAWODOWE SUKCESY

Decapeptide-4 i Copper
peptide-r. Wiadomo, że

więcej peptydów, tym lepszy

]est efekt terapii.
Dzięki nim wtosy szybko od-

zyskują gęstość i btask. Efe|<t

moźna dodatkowo wzmocnić

stosując w domu specjalny
zestaw kosmetyków leczniczo-
pieięgnacyjnych: szampon, od-
żywkę oraz serum Dermahea[,

wszyst|<ie opracowane w tym

samym laboratorium koreań-
skiej firmy Caregen, światowe-
go lidera w produkcji peptydów

i czynników wzrostu dla prze.

mysłu kosmetycznego.

wvsOka skuteczność mezoterapii
przy użyciu DermaheaI polega na

dostarczaniu do skóry wtaściwej

nie tv|ko wysokiei iakości czynni-
ków wzroslu, aIe też na rodza]u

i ilości zastosowanych peptydów,

które stymulują naturalne proce-

5y naprawcze uwalniając skład.
liki odżwcze i nawilźające. Są
t0 tżw. peptydy biomimetyczne,
podobne do produ|<owanych

przeznasz organizm aminopeptydów, które za
pomocą małych cząsteczek pobudza|ą produk-

cję kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za
gładkość i jędrność skóry. Preparat Dermaheal
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