vlasový sprej proti vypadávání vlasů
Complidermol 5α vlasový sprej byl speciálně vyvinut pro snížení
vypadávání vlasů a zesílení jejich struktury u osob s nadměrným
vypadáváním vlasů. Complidermol 5α vlasy nemastí.

Současné používání vlasového spreje Complidermol 5α
a tobolek Complidermol 5α zesiluje žádoucí prospěšné účinky
a tvoří komplexní sadu proti vypadávání vlasů.
Aktivní látky:
Solubilizované isoflavonoidy 5%, Lipidový extrakt ze Serenoa
repens 2%, Lipidový extrakt z Pygeum africanum 2%, extrakt
z Gingko biloba 1%, Panthenol 1%, Biotin 0,01%.
Způsob použití:
Aplikujte na vlasové kořínky 8-12 stlačeními dávkovače spreje
dvakrát denně a rozetřete po celé vlasaté části hlavy a zlehka
vmasírujte do kůže.
Roztok nechte uschnout bez oplachování.
Aplikujte každý den po dobu nejméně dvou měsíců.
Balení:
Lahvička s rozprašovačem a 120 ml roztoku.

Pokud si nejste jisti, co je příčinou vypadávání vlasů, navštivte
specializovaného lékaře, dermatologa – trichologa.
Razítko lékárny, kde můžete COMPLIDERMOL 5α tobolky
a vlasový sprej zakoupit

Výrobce:
LABORATORIOS MEDEA, S. A., Gran Capitán,
10, 08970 – Sant Joan Despí (Barcelona),
Španělsko
Distributor:
AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9,
Česká republika, www.axonia.cz,
email: info@axonia.cz,
tel. +420 224 240 832

Nebo objednejte ještě dnes
na www.eshop.axonia.cz
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a zabránit jejich vypadávání?

ANDROGENETIC ALOPECIA: characteristics

Vlasy jsou naší pýchou a ozdobou a jen málokdo
se smíří s jejich ztrátou. Vypadávání vlasů je zdrojem
častých obav jak žen, tak i mužů.
Za normálních okolností vypadává denně kolem 40 vlasů, které
jsou ihned nahrazeny novými. Pokud množství vypadlých vlasů
převýší množství nových, vlasová pokrývka začne řídnout.

Hodnocení účinnosti doplňku stravy Complidermol 5α
v prevenci padání vlasů oproti placebu
• Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie provedená v Milánu (Itálie) v ISPE
(Institute of Skin and Product Evaluation) v roce 2013–2014.
• 40 postmenopauzálních žen se zvýšeným padáním vlasů bylo rozděleno do dvou skupin
• 20 žen užívalo jednu tobolku Complidermol 5α dvakrát denně (ráno a večer)
• 20 žen užívalo placebo dvakrát denně (ráno a večer)
• Účastnice studie nepoužívaly žádné jiné přípravky proti padání vlasů
• Hustota vlasů byla automaticky vypočítaná z digitální fotografie (fototrichogramu)
pomocí profesionálního softwaru TrichoScan (Fotofinder Dermoscope and Trichoscan
professional 2.0) pracujícího na základě technologie epiluminiscenční mikroskopie.
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Pro zachování normálního stavu vlasů a nehtů je nezbytný:
1. Vyvážený přísun látek, které jsou za normálních okolností součástí potravy.
2. Udržet normální hormonální aktivitu, zejména hladinu mužského pohlavního hormonu
(testosteronu).

Začátek studie

Tobolky Complidermol 5α představují kompletní recepturu speciálně vyvinutou pro doplnění
základních strukturálních složek vlasů a nehtů a udržení normální hormonální aktivity, zejména
normální hladiny testosteronu. Complidermol 5α se doporučuje všem, kteří potřebují doplnit
základní živiny pro vlasy a/nebo nehty.

Týden 8

Fototrichogramy
subjektu číslo 13

Dermoaktivní látky:
• Lipidový extrakt ze Serenoa repens: podporuje růst vlasů.
• L-cystin: je tvořen dvěma molekulami cysteinu. Cystein je sírná aminokyselina, která je
strukturální součástí kolagenu a keratinu. Kolagen a keratin jsou jednou ze základních
složek vlasů a nehtů.

Větší hustota vlasové pokrývky již po 8 týdnech užívání
tobolek Complidermol 5α
252,0

Stopové prvky:
Zinek podporuje udržení normálního stavu vlasů a nehtů. Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi. Rostoucí vlasy a nehty obsahují velké množství dělících
se buněk. Zinek a železo se podílí na procesu
dělení buněk.
Způsob použití: 1–2 tobolky denně po dobu alespoň
dvou měsíců. Upozornění a varování: Nepřekračujte
doporučenou denní dávku. Nedoporučuje se pro těhotné
a kojící ženy. Nepoužívejte jako náhradu pestré vyvážené
stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.
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Počet vlasů na cm2

Vitamíny:
• Vitamín B5: přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů a vitamínu D. Vitamín B6: přispívá k normální syntéze cysteinu a také přispívá k regulaci
hormonální aktivity. Vitamín H (Biotin): přispívá k udržení normálního stavu vlasů.
Vitamín E: přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
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V stejném období došlo ve
skupině užívající placebo
ke snížení hustoty vlasů
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