L-RECAPIN

OTÁZKY A ODPOVĚDI
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR
L-RECAPIN
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Základní informace:
Proces růstu vlasů lze rozdělit – jednoduše řečeno – do tří fází: růstová fáze (anagenní fáze),
přechodová fáze (katagenní fáze) a klidová fáze (telogenní fáze). Zásadní problém, který stojí
za dědičně podmíněným vypadáváním vlasů, je nepřetržité zkracování růstové fáze.

I.

Proč mužům často vypadávají vlasy a co lze proti tomu udělat?
Vypadávání vlasů je u mužů v mnoha případech podmíněno dědičně a počet „postižených“
je velký. Za vypadáváním vlasů mohou stát různé faktory. Jednou z hlavních příčin je hormon
dihydrotestosteron, který nepřímo způsobuje involuci vlasových kořínků. Také nedostatečné
prokrvení pokožky hlavy může vést k omezenému zásobování vlasových kořínků živinami, čímž
se vlas stále více ztenčuje a téměř nemůže růst. Další častou příčinou vypadávání vlasů je jejich
zakotvení v pokožce hlavy: kvůli narušené struktuře vlasových kořínků vlasy nedrží a snadněji
vypadávají. Tento problém je stejně tak známý, jako rozšířený: dříve či později je to většina mužů,
kteří s dědičně podmíněným vypadáváním vlasů bojují.

II.

Co je L-Recapin od LR?
L-Recapin LR vyvinula speciálně pro vysoké nároky na péči o mužské vlasy. Pracuje se speciálním biokomplexem, který zabraňuje involuci vlasových kořínků, prodlužuje růstovou fázi, dodává
potřebné živiny a může rostoucí vlas ukotvit v pokožce hlavy.
L-Recapin vás tak může podpořit v boji proti předčasnému, dědičně podmíněnému vypadávání
vlasů.

III. Jaké produkty řada L-Recapin obsahuje?
Produktová řada L-Recapin představuje šampon a tonikum. Oba produkty se vzájemně doplňují
a společně dosahují optimálních výsledků. Šampon L-Recapin vlasy jemně čistí a připravuje je
i pokožku hlavy na použití tonika.

IV. Jak L-Recapin působí proti příčinám vypadávání vlasů?
L-Recapin obsahuje speciální komplex účinných látek: kyselinu oleanolovou, která je získávána
z listů olivovníku, apigenin, flavonoid z citrusových plodů a biotinyl-GHK (speciální vitamínový
protein). Touto kombinací lze působit proti dědičně podmíněnému vypadávání vlasů.

V.

Byl účinek L-Recapin testovaný ve studii?
Ano. Společnost DermaTronnier GmbH provedla studii trvající 4 měsíce na 20 testovaných
osobách. 76% testovaných potvrzuje účinnost produktu a zvětšení objemu vlasů. 72% kromě
toho uvedlo, že měli po použití produktu dojem lepšího prokrvení kůže. Ve studii se mimo jiné
uvádí: „Závěrem tak lze konstatovat, že u 20 mužů testovaných po dobu 4 měsíců byl dosažen
pozitivní výsledek, tedy zvýšení počtu vlasů (hustoty vlasů) a zvýšení podílu vlasů v anagenní
fázi. Současně se snížil procentuální podíl vlasů, které se nacházely v telogenní fázi.“
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VI. K čemu slouží šampon L-Recapin?
Dermatologicky testovaná kombinace účinných látek šamponu vlasy jemně čistí a posiluje.
Jak vlasy, tak pokožka hlavy se tím ideálně připraví na aplikaci L-Recapin tonika.

VII. K čemu slouží tonikum L-Recapin?
Tonikum vám může pomoci udržet si krásně husté vlasy!
Speciální biokomplex L-Recapin tonika přispívá k ukotvení vlasů, stimuluje využití živin
a prokrvení pokožky hlavy a přispívá k tomu, aby vlas zůstal déle v růstové fázi. Dodává
vašim vlasům sílu a lesk a pečuje o udržovaný a vitální vzhled! Při jeho pravidelném používání
v kombinaci se šamponem L-Recapin dosáhnete optimálních výsledků!
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