Prostaquinon™

Καινοτομία αντιφλεγμονώδους δράσης στη θεραπεία της αλωπεκίας

νέο προϊόν

Fagron Advanced Derma Pack PPE
Το Fagron Advanced Derma Convenience Pack PPE (πακέτο γαληνικής παρασκευής) είναι ένας γρήγορος,
ασφαλής και εύκολος τρόπος παρασκευής εξατομικευμένου γαληνικού φαρμάκου για τη θεραπεία της
αλωπεκίας με ακρίβεια και ασφάλεια. Το Convenience Pack προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για να
παρασκευαστεί από το φαρμακοποιό ένα σταθερό σκεύασμα τοπικής εφαρμογής.
To Fagron Advanced Derma Convenience Pack PPE περιλαμβάνει:
• Προζυγισμένη Prostaquinon™
• Προζυγισμένη PEG-40 hydrogenated castor oil
• Προζυγισμένη βάση γαληνικής παρασκευής Espumil™
• Τελικό φαρμακευτικό περιέκτη ενεργοποίησης αφρού που διατίθεται σε πελάτη
• Οδηγίες παρασκευής

Prostaquinon™
Η Prostaquinon™ ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική
δράση και βοηθά στην αποφυγή σμίκρυνσης των τριχοθυλακίων.
Η Prostaquinon™ αναστέλλει την προσταγλανδίνη PGD2 η οποία
σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα συνδέεται με
την αλωπεκία. Η Prostaquinon™ αναπτύχθηκε ύστερα από
μελέτες του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Fagron και
περιέχεται στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced
Derma Pack PPE για θεραπεία της αλωπεκίας. Θέλετε να βρείτε
βιβλιογραφικές αναφορές για την Prostaquinon™.
Kάντε κλικ εδώ
TIP
Το γαληνικό σκεύασμα που περιέχει Prostaquinon™ φυλάσσεται
σε ψυγείο.

Fagron Advanced Derma Convenience Pack PPE
οδηγίες παρασκευής

Για να δείτε το βίντεο με τη μέθοδο παρασκευής της Prostaquinon™ κάντε κλικ εδώ

Καινοτόμα λύση στη θεραπεία της αλωπεκίας μέσω
της ρύθμισης των προσταγλανδινών
Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ισορροπία των επιπέδων των
προσταγλανδινών (PGs) κατέχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής. Η
διατάραξη και η απορρύθμιση των επιπέδων τους μπορεί να οδηγήσει στην αλωπεκία.
Χαρακτηριστικό φαινόμενο στην αλωπεκία είναι η αύξηση των επιπέδων της προσταγλανδίνης
PGD2, και μείωση των επιπέδων της προσταγλανδίνης PGΕ2 και της προσταγλανδίνης PGF2α. Η
Fagron παρέχει μία συνολική λύση για θεραπεία της αλωπεκίας συνδυάζοντας τρία καινοτόμα
προϊόντα. Ο συνδυασμός της Prostaquinon™ (αναστέλλει την προσταγλανδίνη PGD2), της
Latanoprost (συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης PGF2α που παρατείνει την αναγεννητική
φάση της τρίχας) και της μινοξιδίλης (προκαλεί αύξηση της PGE2 και επάγει την ανάπτυξη της)
έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.
∆είτε το βίντεο για την αλωπεκία και την καινοτόμα μη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση
μέσω της ρύθμισης των προσταγλανδινών κάντε κλικ εδώ
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