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REVALID® HAIR COMPLEX
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KAPSZULA

MI A REVALID HAIR COMPLEX  
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KAPSZULA ÉS 
MIT TARTALMAZ?
B1-, B6-, B7- és D3-vitamint, ásványi 
anyagokat, cinket, rezet és vasat, vala-
mint növényi kivonatokat tartalmazó 
kapszula. A biotin hozzájárul a haj  
normál állapotának fenntartásához. A 
B6-vitamin részt vesz a normál cisztein 
anyagcserében. A réz hozzájárul a haj 
normál pigmentációjához, és a cink 
hozzájárul a haj és a köröm normál  
állapotának fenntartásához.

JAVASOLT ADAGOLÁS: 
Vegyen be naponta kétszer egy kapszu-
lát elegendő folyadékkal, lehetőleg  
étkezés közben. A kapszulát 3 hónapon 
keresztül javasolt szedni.

Naponta 2x 1 kapszula  3 
HÓNAPON 

ÁT

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ  
KISZERELÉSEK:
Elérhető havi csomagolásban  
(60 kapszula) vagy háromhavi  
csomagban (180 kapszula)

TÁROLÁSI UTASÍTÁS:
25°C alatti hőmérsékleten, hűvös,  
száraz helyen tartandó

FIGYELMEZTETÉS:
A megadott napi adagot ne lépje túl. 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti  
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet  
és az egészséges életmódot. 
Kisgyermekektől elzárva tartandó.

GYÁRTÓ:
Dronania pharmaceuticals GmbH, 
Németország

1 
HÓNAP  60 KAPSZULA

3 
HÓNAP  180 KAPSZULA

ELSŐ LÉPÉS



STIMULÁL
REVALID® STIMULATING SHAMPOO, 200 ML

A Revalid® hajnövekedést serkentő  
samponban található Redensyl® olyan 
hajápolási összetevő, amely innovatív 
módon újraaktiválja a hajhagymát és az 
őssejteket. A Redensyl® két szabadal-
maztatott molekulából áll, amelyek  
vörösfenyőből és zöldtea leveléből  
származnak. A kiegészítő aminosavak 
lehetővé teszik a fejbőr hidratálását és 
stimulálását, miközben csökkentik a 
gyulladást. Ez optimális gondoskodást 
nyújt hajhullás kezelésének javítására és 
előkezelést a Revalid® hajnövekedést 
serkentő szérummal történő hajhullás 
elleni kezeléshez. Az egynyári üröm  
virágkivonattal és pantenollal dúsított 
formula kíméletesen tisztít, nedvesen 
tartja a száraz fejbőrt és a hajat, továbbá 
erősíti a haj szerkezetét.

ALKALMAZÁS:
A sampont higítsa fel a tenyerében egy 
kis vízzel. Gyengéden masszírozza bele 
a nedves hajába és fejbőrébe. Hagyja 
hatni körülbelül 60 másodpercig.  
Alaposan öblítse le. Ismételje meg ha 
szükséges. Fejezze be a hajhullás  
elleni kezelést a Revalid® hajnövekedést 
serkentő szérummal.

REVITALIZÁL
REVALID® REGROWTH SERUM, 50 ML

A Revalid® hajnövekedést serkentő 
szérum 3% Redensyl®-t tartalmaz, 
amely fokozza a hajnövekedést,  
csökkenti a hajhullást és dúsabbá teszi  
a hajat. Két szabadalmaztatott moleku-
lából áll, amelyek vörösfenyőből és 
zöldtea leveléből származnak. Klinikai-
lag bizonyított, hogy a 3  %-os Redensyl® 
célzott hatással rendelkezik a hajhagy-
mák őssejtjeire. 
3 hónapos napi használat után akár  
28 000 új hajszál nő. A svájci Alpokból 
származó egynyári üröm virágkivonat 
antioxidáns illóolajokat tartalmaz,  
amelyek kiegészítik a Redensyl® okozta 
újraaktiváló hatást. A kiegészítő amino-
savak és a pantenol nedvesen tartják  
a hajat és a száraz fejbőrt, továbbá  
stimulálják a bőrsejtek megújulását.

ALKALMAZÁS: 
Alkalmazzon 3,5 ml (6–8 nyomásnyi) 
mennyiséget az érintett területekre min-
den nap – akár száraz, akár nedves hajra. 

Gyengéden masszírozza be a fejbőrbe. 
Ne öblítse le. Formázza a haját a szokásos 
módon. Ne zuhanyozzon, fürödjön, ne 
mosson hajat és ne szaunázzon a szérum 
használata után 6 órán belül, mert ezek 
hátrányosan befolyásolhatják az ered-
ményt. 50 ml körülbelül 14 napra elegen-
dő. Mivel a haj növekedési ciklusa lega-
lább 1–4 hónap, több mint 3–6 hónap 
szükséges ahhoz, hogy a Redensyl®- 
tartalmú Revalid® hajnövekedést serkentő 
szérum napi használatának kedvező 
eredménye észrevehetővé váljon.  
Optimalizálja a hajhullás kezelésének 
eredményeit a Revalid® hajnövekedést 
serkentő sampon használatával. 

HAJHULLÁS
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MÁSODIK LÉPÉS


