
 

NOWA FORMUŁA TDS HAIR CONTROL!!! 

HAIR VITAL HAIR LOSS CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Intensywna kuracja wspomagajaca wzrost włosów oraz przeciwdziałająca ich utracie. Zwiększa 

gestość oraz dostarcza odpowiednią ilość substancji odzywczych dla cebulek włosowych. 

 

 
Przeznaczony dla kobiet 

 

 
Przeznaczony dla mężczyzn 

WSKAZANIA 

 
- łysienie androgenowe 

- łysienie dyfuzyjne tj. przerzedzenie włosów u osób starszych 
- łysienie neurotyczne - spowodowane nadmiernym stresem 

 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 

- Aminokwasy - podstawowe składniki do 
syntezy białek strukturalnych włosów, głównie 
keratyny; 
-Aminokwasy siarkowe - wzmacniają strukturę 
włosa; 
-Pierwiastki śladowe - biorą udział w syntezie 
keratyny i kolagenu oraz promują podział 
komórek sprzyjając wzrostowi włosów; 
- Koenzymy - sprzyjają mechanizmom 
metabolicznym, wzmacniają włosy; 
- Witaminy - są niezbędne dla zdrowych włosów, 
ponieważ mają zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego metabolizmu białek, tłuszczów i 
węglowodanów; 
- Peptydy - wywierają pozytywny wpływ na fazę 
wzrostu włosa – anagen, dzięki czemu 
przyczyniają się do  spowolnienia i odwrócenia 
miniaturyzacji mieszków włosowych; 
 

-Aminexil - zmniejsza ilość włosów w fazie 
telogenowej oraz odpowiada za grubość i 
gęstość włosów; 
-Cynk, kwas azelainowy, pirydoksyna - 
kombinacja tych trzech substancji czynnych 
pozwala na zmniejszenie wydzielania łoju oraz 
blokuje aktywność enzymu 5-alfa reduktazy; 
-Ekstrakt z owoców palmy sabałowej - 
naturalny inhibitor 5-alfa reduktazy , który 
utrudnia konwersję testosteronu do DHT, 
odpowiedzialnego za osłabienie mieszków 
włosowych; 
- Kozieradka - zawiera szeroką gamę składników 
aktywnych, które pobudzają przepływ krwi do 
mieszków włosowych jako steroidowe saponiny 
oddziałują z metabolizmem DHT; 
 
 
 



INCI: 

Auqa, Methylsilanol Mannuronate, Alanine, 
Arginine, Glycine, Proline, Valine, Adenosine 
Triphosphate, Lysine HCL, Leucine, 
Phenylalanine, Treonine, Caffeine, Histidine, 
Magnesium Gluconate, Niacinamide, Panthenol, 
Biotin, Cysteine, Methhionine, Tryptophan, 
Isoleucine, Pyridoxine HCL, Taurine, Adenosine, 
Cystine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Zinc Sulfate, 
Copper Tripeptide-1 

Auqa, Diaminopyrimidine Oxide, Trigonella 
Foenum Graecum Seed Extract, Sodium 
Chondroitin Sulfate, Caffeine, Niacinamide, 
Pyridoxine HCL, Zinc Sulfate, Biotin, Serenoa, 
Serrulata Fruit Extract, Taurine, Azelaic Acid, 
Copper Tripeptide-1 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW: 

Wykonujemy 6 zabiegów w tygodniowych 
odstępach. Sesję można powtórzyć po upływie 4 
miesięcy. 

Wykonujemy  8 zabiegów w tygodniowych 
odstępach. Sesję można powtórzyć po upływie 6 
miesięcy. 

120 zł brutto 120 zł brutto 

 

 


