Neogen™
Νέα γενιά προϊόντων για την ανάπτυξη και
ενδυνάμωση της τρίχας

NeoOil™

NeoWash™

NeoCond™

Oil
4x5 ml

Shampoo
200 ml

Conditioner
200 ml

Έλαιο μαλλιών που διαθέτει
την πατενταρισμένη
τεχνολογία TrichoTech™,
βασισμένη σε ένα ευφυές
εκχύλισμα, 100% φυτικό,
πλούσιο σε αιθέρια έλαια που
ενυδατώνει και αναδομεί το
τριχωτό της κεφαλής και την
τρίχα. Βοηθά στην ενυδάτωση
και αποκατάσταση του
τριχωτού της κεφαλής και της
τρίχας, ενώ επίσης αποτελεί
και ρυθμιστικό παράγοντα
έκκρισης του σμήγματος.
Ιδανικό για όλους τους τύπους
μαλλιών.

Σαμπουάν που διαθέτει την
πατενταρισμένη τεχνολογία
TrichoTech™, βασισμένη σε
ένα ευφυές εκχύλισμα, 100%
φυτικό. Καθαρίζει, διατηρεί
τη φυσιολογία των μαλλιών,
ενυδατώνει και μαλακώνει
την τρίχα. Χρησιμοποιείται
για τον καθαρισμό του
τριχωτού της κεφαλής και
των μαλλιών. Περιέχει απαλές
επιφανειοδραστικές ουσίες
που σέβονται τον υδρολιπιδικό
μανδύα. Παρέχει ενυδάτωση
και επανορθώνει τη δομή της
τρίχας. Ιδανικό για όλους τους
τύπους μαλλιών.

Μαλακτικό μαλλιών που
διαθέτει την πατενταρισμένη
τεχνολογία TrichoTech™,
βασισμένη σε ένα ευφυές
εκχύλισμα, 100% φυτικό.
Διατηρεί τη φυσιολογία των
μαλλιών, ενυδατώνει, μαλακώνει
και αναδομεί την τρίχα. Βοηθά
στην αποκατάσταση και θρέψη
των μαλλιών. Σφραγίζει και
προστατεύει το περιτρίχιο και
επανορθώνει τη δομή της
τρίχας. Αυξάνει την αντοχή,
λάμψη και ζωντάνια των
μαλλιών. Ιδανικό για όλους τους
τύπους μαλλιών.

Εφαρμόστε 1 με 2 φορές την
εβδομάδα ομοιόμορφα στο
τριχωτό της κεφαλής από τη
ρίζα έως τις άκρες, αφήστε για
10 λεπτά και ξεπλύνετε με το
NeoWash™ Shampoo.

Εφαρμόστε μια ικανοποιητική
ποσότητα σε υγρά μαλλιά και
στο τριχωτό της κεφαλής, κάντε
απαλό μασάζ για 2 λεπτά και
ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα
μετά τη χρήση του NeoWash™
Shampoo, ιδιαιτέρως στις άκρες
των μαλλιών. Αφήστε το προϊόν
για 2-3 λεπτά και ξεπλύνετε με
άφθονο νερό.
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Πώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαλλιών;

Μελέτες που διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας
τα προϊόντα Neogen™

Γενετικά αίτια, άγχος και μη ισορροπημένη ή ελλιπής διατροφή λόγω δίαιτας είναι μερικοί
από τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική απώλεια μαλλιών τόσο σε
άνδρες όσο και σε γυναίκες. Τώρα μπορείτε με την εξειδικευμένη σειρά περιποίησης κατά
της τριχόπτωσης να αναζωογονήσετε τα μαλλιά σας σε κάθε λούσιμο χρησιμοποιώντας το
έλαιο μαλλιών, το σαμπουάν και το conditioner για ενδυνάμωση της τρίχας σε τρία επίπεδα.

Αποκατάσταση του περιτριχίου

Η νέα σειρά προϊόντων Neogen™ δημιουργήθηκε για τον καθαρισμό και την περιποίηση
του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών, διαθέτοντας την πατενταρισμένη τεχνολογία
TrichoTech™. Η τεχνολογία TrichoTech™ στηρίζεται σε ένα ευφυές 100% φυτικό εκχύλισμα
πλούσιο σε αιθέρια έλαια που ενισχύει την ανάπτυξη των νεογενών τριχών (την
αναγέννηση του τριχοθυλακίου) και προστατεύει όλο το τριχοειδές σύστημα (βολβόςτριχωτό της κεφαλής-τρίχα).
Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο όπου παρατηρείται βελτίωση της δομής του περιτριχίου
μετά από 6 εφαρμογές συνδυασμού των προϊόντων NeoOil™, NeoWash™ και NeoCond™.
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Η Fagron ως η πρωτοπόρος εταιρεία
στα εξατομικευμένα φάρμακα (κοινώς
αποκαλούμενα γαληνικά σκευάσματα) δίνει
τη δυνατότητα σε χιλιάδες δερματολόγους και
φαρμακοποιούς ανά τον κόσμο να παρέχουν
μοναδικές λύσεις στην περίπτωση της
αλωπεκίας και άλλων παθήσεων.
Ο δερματολόγος σας μπορεί να
συνταγογραφήσει ένα ειδικό συνδυασμό
φαρμακευτικών συστατικών, αφού
αξιολογήσει την κάθε περίπτωση, έτσι ώστε
ο φαρμακοποιός σας να δημιουργήσει μια
ειδική φόρμουλα για την περίπτωση σας.
Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας σε
συνδυασμό με τα προϊόντα NeoWash™,
NeoCond™, NeoOil™ θα μεγιστοποιήσουν το
αποτέλεσμα της προσπάθειας σας.
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“ Συζητήστε τη
θεραπεία σας με το
δερματολόγο και το
φαρμακοποιό σας ”
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Συγκέντρωση TrichoTech™
Το διάγραμμα απεικονίζει τη συνολική περιεκτικότητα κολλαγόνου στους ινοβλάστες
που μετράται μετά την ενσωμάτωση χρωστικής Sirius Red σε έκθεση για 24 ώρες με
διαφορετικές συγκεντρώσεις TrichoTech™.

