
 

• Increases the thickness and volume of the hair
• Increases strength and resistance of the hair
• Slows down the hair loss
• Induces the growth, revitalizes and improves capillary blood circulation
• Nourishes and oxygenates the bulb and the scalp 

BİLEŞENLER

1 Biomimetic 
peptide 

Copper tripeptide-1 

• Copper peptidin folikül tabanına iletilmesi, 
güçlü folikül üretmek için kıl foliküllerini 
uyarırken güçlenmeye yardımcı olur.

• Saç derisinde kan dolaşımını kolaylaştırın 
ve saç köklerini canlandırın.

• Aktif olarak yeni cilt hücreleri üreterek saç 
derisini yeniler

• Saç ekimi iyileşmesini sağlar 
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SAÇ KAYBI TEDAVİSİ

Saç kaybı tedavi kokteyli; saç dökülmesini önlemek ve yavaşlatmak için sinerjide hareket eden 
50'den fazla aktif bileşen ile. Saçı güçlendirir, kalınlığı ve hacmini arttırır ve canlandırılmış ve 
sağlıklı bir saç derisinin korunmasına katkıda bulunur.

• Temiz, şeffaf ve düşük viskoziteli bir çözüm.
• pH: 6.5-7.5
• Yoğunluk 0.980-1.020 g / ml.
• Steril  

ÜRÜN TANITIMI

•

Ambalaj: Flakon üzeri baskılı topaz

•

Paket: 5 flakon / kutu

•

Sunum: 10ml'lik şişeler
Saklama koşulları: 2 °C ila 25 °C arasında saklayın
Ürünü kullanmaktan kaçının:

Zeminle temas halinde
Yakında bir ısı veya nem kaynağı
Güneş ışığı ile doğrudan temas halinde

Bir kez açılınca: Buzdolabında 1 ay stabildir. (Mikrobiyolojik kontrollerle farklı testler yapılmıştır)

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

SONUÇLAR



3 Growth factors 
Sh-Polypeptide-9 

• VEGF'nin neden olduğu anjiyogenez ile beslenen 
kıl folikülüne beslenmenin kolaylaştırılması 
yoluyla saç büyümesini uyarır. 

Sh-Polypeptide-1 

• Saç derisinde kan dolaşımını kolaylaştırır ve 
saç köklerini canlandırır.

• Aktif olarak yeni cilt hücreleri üreterek, cilt 
büyümesini, iyileşmeyi ve yara onarımını 
teşvik ederek saç derisini onarır.

• Kollajen ve elastin sentezini indükleyerek cilt 
elastikiyetini güçlendirir. 

Sh-Oligopeptyde-2 
• Aktif olarak yeni cilt hücreleri üreterek, cilt 

büyümesini, iyileşmeyi ve yara onarımını teşvik 
ederek saç derisini onarır.

• Saçları güçlendirir ve güçlü saç gövdesi 
üretmek için saç köklerini uyarır. 

14 Vitamins: Retinyl Palmitate 
(Vitamin A) 
Sodium ascorbate 
(Vitamin C) 

Niacinamide 
(Vitamin B3) 

Pyridoxine 
(Vitamin B6) 

Thiamine Nitrate 
(Vitamin B1)  

Biotin 
(Vitamin B-6)  

Tocopherol 
(Vit. E) 

Riboflavin 
(Vitamin B2)  

Aminobenzoic Acid 
(Vitamin B10) 

Inositol 
(Vitamin I)  

Cyanocobalamin 
(Vitamin B12)  
Menadione 
(Vitamin K) 
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Hücrenin farklı 
metabolik 
süreçlerinde gerekli 
kofaktörlerdir. Bunlar 
antioksidan 
fonksiyonun ve 
kollajen sentez 
işlemlerinin 
öncüleridir. 
Metabolik ATP 
üretiminde ve 
nükleik asitlerin 
sentezi için gereken 
reaksiyonlarda ve 
genel olarak uygun 
solunum yolu 
metabolizması ve 
hücresel beslenme 
için gerekli olan tüm 
ortam 
reaksiyonlarının 
biyokatalizörleri 
olarak rol oynarlar.

Retinolün palmitik asit esteri. Hücre yenileyici ve 
nemlendirici.
C vitamini Kolajen oluşumunu arttırır. İyileşme. 
Antioksidan.
Cildin bariyer fonksiyonunu güçlendirir. 
Nemlendirmeyi iyileştirir. Cildi yumuşatıcı maddelerin 
üretimini teşvik eder.
B grubu vitamin. Sivilce ve diğer cilt hastalıklarını 
tedavi etmek.
Amino asitlerin metabolizmasında rol oynar. 
Yaşlanma karşıtı.
H Vitamini Alopesiyi önler ve saçı güçlendirir. Cildin 
koruyucu işlevini güçlendirir. Antiseboreik ve saç 
dökülmesini önleyen vitamin.
E vitamini antioksidan ve yaşlanma karşıtı etki. 
Dermisin mikro sirkülasyonunu arttırır, esnekliği 
arttırır ve kırışıklıkları azaltır. Yara izlerini azaltır, erken 
yaşlanma koruyucu etkisi.

B grubu vitamin. Hücre yenilenmesini iyileştirir. Yağ 
Düzenleyici.

B grubu vitamin. Cilt iyileşmesini teşvik eder.

Saç büyümesini ve gücünü arttırır. Saçı korur.

B grubu vitamin. Hücresel bölünmeye katkıda bulunur.

Grup K vitamini. Dolaşımı iyileştirir.



Calcium Pantothenate 
(Viamin B5) 

Folic Acid 
(Vitamin M) 

23 Amino acids: 

They are the main 
components of 
proteins (structural 
core material of the 
hair). Keratin is the 
major protein in the 
formation of nails 
and hair. They help 
the genesis of hair 
follicles, 
maintaining health, 
resistance, 
strength and 
thickness of hair. 

Aminobutyric Acid 

Aspartic Acid 

Glutamic Acid 

Alanine 

Arginine 

Glycine 

Cystine 

Glutamine 

Isoleucine 

Hydroxyproline 

Histidine 

Methionine 

Leucine 

Lysine 

Proline 

Ornithine 
Phenylalanine 

Threonine 

Serine 

Valine 

Taurine 
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VitaminB5. Cildin lipitlerinin sentezini arttırır, böylece 
cildin bariyerini iyileştirir, hasarlı cilde faydalıdır. Yara 
iyileşmesi.
Saç dökülmesini yavaşlatır. Hücresel bölünme ve 
çoğalmasında rol alır.

Esansiyel olmayan amino asit. Hücresel büyümeyi ve 
yenilenmeyi destekler.

Esansiyel olmayan amino asit Aktivite, hücre oluşumu 
ve hücre metabolizmasını gençleştirir.

Esansiyel olmayan amino asit. Hücre çoğalmasını 
teşvik eder ve yaşlanmayı yavaşlatır.
Esansiyel amino asit. Protein sentezine katkıda 
bulunur.
Esansiyel olmayan amino asit. Hücresel onarım 
Kollajenin önemli bileşeni.

Esansiyel olmayan amino asit. Hücresel onarım
Esansiyel olmayan amino asit. Elastikiyet ve cilt 
dokusunu iyileştiren kollajen sentezine katkıda 
bulunur.
Esansiyel olmayan amino asit. Cildin bariyer 
fonksiyonunu güçlendirir. Nemlendirmeyi iyileştirir. 
Cildin yumuşatıcı maddelerinin üretimini teşvik eder.

Esansiyel amino asit. Cildi onarır.

Esansiyel olmayan amino asit. Saçı güçlendirir.

Esansiyel amino asit. Doku tamircisi.

Esansiyel amino asit. Antioksidan. Saçı güçlendirir.

Esansiyel amino asit. İyileştirme eylemi.

Esansiyel amino asit. Kollajen oluşumuna katılır.

Esansiyel olmayan amino. Cildin dokusunu iyileştirir, 
kollajen üretimine yardımcı olur ve yaşlanma 
nedeniyle kollajen kaybını azaltır.
Esansiyel olmayan amino asit. Saç büyümesini sağlar.

Esansiyel amino asit. Saçı güçlendirir.
Esansiyel amino asit. Kollajen ve elastin oluşumu için 
gereklidir.
Esansiyel olmayan amino asit. Hücre oluşumuna katılır.
Esansiyel amino asit. Doku tamircisi.
Esansiyel olmayan amino asit. Doğal sülfonik asit. Saç 
kütlesini güçlendirir. Kalınlığı ve hacmi artırmaya 



yardımcı olur ve saç dökülmesini yavaşlatır.

Tryptophan 

Tyrosine 

5 Minerals: 
Calcium Clorhide 

Magnesium Sulfate 

Sodium Hydroxide Hücresel beslenmenin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Potassium Clorhide Protein oluşumuna katılır.

Sodium Dihydrogenphosphate 
Dihydrate Hücresel beslenmenin iyileştirilmesine yardımcı olur.

4 Coenzymes: 

They are catalysts 
that speed up 
metabolic 
reactions. They 
restore the quality 
of hair and its 
follicles. 

Coenzyme A 

NAD (Nicotinamide Adenine 
Dinucleotide) 

Thiamine Diphosphate 
(Cocarboxhylase) 

FAD (Flavine Adenine 
Dinucleotide Disodium Salt 
Hydrate) 

3 Nucleic acids: 
cAMP (Adenosine Cyclic 
Phosphate) 

Cytosine 

Thymine Saç dökülmesini önler.
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Esansiyel amino asit. Bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve büyüme hormonlarının 
salınımını arttırır.

Esansiyel olmayan amino asit. Melanin 
üretimine yardımcı olur.

Temel besin olarak 
kabul edilirler. 
Optimal beslenme 
durumunu destekler 
ve diğer besin 
maddelerinin uygun 
şekilde emilimi için 
kofaktörler olarak 
işlev görürler.

Mineral inorganik kimyasal bileşik. Hücresel 
iyileşmeyi başlatır.

Magnezyum kükürt tuzu. Yumuşatma ve peeling 
özellikleri.

Vitamin türü Ciltte aşırı sebum oluşumunu önler. 
Düzenleyici eylem.

Dinükleotit vitamin tipi. Güç üreticisi 
Hücresel iletişimde rol oynar.

Cildin büyümesine ve korunmasına katkıda bulunur. 
Amino asit metabolizmasına katılır. Antioksidan.

Saç dökülmesini önler. Hücresel beslenmeyi 
desteklemeye yardımcı olur.

Hücresel iletişimde rol oynar. Saç büyüme 
döngüsünü uzatır.

Cildin yapısal proteinlerinin sentezinde rol oynar.

Deri ve saçın 
yapısal 
proteinlerinin 
sentezini 
kodlamak için 
gerekli tüm bilgileri 
içerir.



2 Antioxidants: 

Glutathione 

Sodium ascorbate 
(Vitamin C) 
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Serbest radikalleri 
etkisiz hale 
getirerek dış 
etkilere karşı 
koruyucu kalkan. 
Sebasöz 
düzenleyici etkisi.

Olgunlaşma ve enzim tirozinazının melanozomlara 
transferini bloke ederek melanin oluşumunu önler.
Enzim tirozinazın doğrudan etkisizleştirilmesi.
Enzim tirozinaz ve melanin oluşumunun aktivasyonuna 
katkıda bulunan peroksitleri ve serbest radikalleri yatıştırır.

İyileşme sağlar. 
Antioksidan. 
Saç dökülmesini önler ve saç büyümesini destekler.


