ΝΕΟ

SCALP CLINIX
ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ SCALP CLINIX
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ, ΤΟΣΟ ΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΑ ΥΓΙΗ ΜΑΛΛΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ: ΜΙΑ ΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙ
ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΩΤΕΣ
Η αναγνωρισιμότητα της περιποίησης του
τριχωτού αυξάνεται και είναι μια τάση που ήρθε
για να μείνει. Οι πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι
για διάφορα θέματα που αφορούν το τριχωτό
και πιστεύουν ότι το να έχουν ένα υγιές
τριχωτό είναι ένας σπουδαίος παράγοντας που
συνεισφέρει στα υγιή μαλλιά. Όταν το τριχωτό
είναι σε καλή κατάσταση, οι τρίχες έχουν μια
καλή βάση για να αναπτυχθούν. Όταν όμως
το τριχωτό βρίσκεται σε ανισορροπία, τότε
προβλήματα όπως υπεριδρωσία, πιτυρίδα ακόμα
και απώλεια μαλλιών μπορούν να συμβούν. Η
τάση για περιποίηση της επιδερμίδας είναι η
πιο πρόσφατη απάντηση στην περιποίηση του
τριχωτού στον κλάδο της περιποίησης & ομορφιάς.
Έχει να κάνει με τις ολοένα και περισσότερο
σύνθετες φόρμουλες και τα συστατικά τα οποία
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα περιποίησης
μαλλιών και που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν
για την περιποίηση του δέρματος.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΤΕ ΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ &
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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Με πελάτες που επιζητούν στοχευμένες
λύσεις περιποίησης τριxωτού & μαλλιών,
προϊόντα υψηλής απόδοσης και πλήρως
εξατομικευμένα με συστατικά εμπνευσμένα
από τα καλλυντικά είναι απαραίτητα για να
υπερισχύσετε στην αγορά. Σε συνδυασμό
με την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη,
η Scalp Clinix βοηθάει του κομμωτές να
νιώθουν πιο άνετα στο να μιλούν και να
δίνουν συμβουλές για το τριχωτό. Την ίδια
στιγμή προσφέρει ατομικές, εξατομικεύσιμες
υπηρεσίες περιποίησης στο κομμωτήριο και
στο σπίτι για να αυξήσουν την αφοσίωση των
πελατών τους και να προσφέρουν υπηρεσίες
μεγαλύτερης αξίας.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΡΙΧΩΤΟΎ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥ
ΤΡΙΧΩΤΟΎ: ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΑΥΤΌ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΌ ΣΑΣ;
Με τους πελάτες να δίνουν πλέον μεγαλύτερη
έμφαση στην υγεία της επιδερμίδας και
των μαλλιών, τα προϊόντα περιποίησης που
εξισορροπούν, υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν
το τριχωτό θα έχουν απήχηση. Οι πελάτες
επιζητούν ένα υγιές τριχωτό και είναι πρόθυμοι
να επενδύσουν σε εξατομικευμένες λύσεις
σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του τριχωτού
τους γνωρίζοντας ότι ένα ισορροπημένο
τριχωτό οδηγεί ταυτόχρονα σε υγιή μαλλιά.
Η Scalp Clinix προσφέρει μια σειρά προϊόντων
για το τριχωτό αποκλειστικά στα κομμωτήρια
που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην ήδη
υπάρχουσα ρουτίνα περιποίησης μαλλιών της
Fibre Clinix για μια ολιστική προσέγγιση ως προς
το τριχωτό & τα μαλλιά.
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Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΎΣΙΜΗ
ΣΕΙΡΆ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΡΙΧΩΤΌ & ΤΑ ΜΑΛΛΙΆ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΗ
ΜΕ MICROBIOME ACTIVE ΓΙΑ ΝΑ
ΒΟΗΘΆΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΡΙΧΩΤΟΎ, ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΟ
ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΊΤΙ.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

SCALP CLINIX
Επεκτείνοντας τη σειρά Fibre Clinix,
η Scalp Clinx είναι η νέα σειρά περιποίησης
του τριχωτού αποκλειστικά στα
κομμωτήρια, πλήρως εξατομικεύσιμη
από το κομμωτήριο έως και το σπίτι.
Συνδυάζοντας την άκρως αποτελεσματική
τεχνολογία microbiome active, με
εξατομικευμένα συστατικά εξειδικευμένα
για την περιποίηση του δέρματος,
συμπληρώνει την υπηρεσία Fibre Clinix
με ελάχιστο επιπρόσθετο χρόνο έτσι ώστε
να θεραπεύσει πλήρως το τριχωτό και
τα μαλλιά ταυτόχρονα. Οι κομμωτές
μπορούν να ξεχωρίσουν από τον
ανταγωνισμό όντας οι ειδικοί στην
περιποίηση τριχωτού και μαλλιών.
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ΣΥΛΛΟΓΉ
SCALP CLINIX

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Διατηρήστε την βελτιωμένη κατάσταση του τριχωτού στο σπίτι μέχρι την επόμενη επίσκεψη
στο κομμωτήριο με τη σειρά περιποίησης Scalp Clinix για το σπίτι.

SCALP CLINIX SOOTHING
Για ξηρό & ευαίσθητο τριχωτό

SCALP CLINIX OIL CONTROL

Για λιπαρό τριχωτό

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ & ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Pre-Shampoo
Scrub

Soothing
Shampoo

ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

Soothing
Treatment

SCALP CLINIX FLAKE CONTROL
Για όλους τους τύπους τριχωτού με τάση
για πιτυρίδα

Βοηθήστε την εξισορρόπηση της κατάστασης του τριχωτού με τη σειρά περιποίησης
κομμωτηρίου Scalp Clinix.

Oil Control
Shampoo

Oil Control
Treatment

SCALP CLINIX ANTI-HAIR LOSS

Για εξασθενημένα μαλλιά

ΣΚΑΝΆΡΕΤΕ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΎΨΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Biotic Base
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Soothing
Booster

Oil Control
Booster

Flake Control
Booster

Flake Control
Shampoo

Flake Control
Treatment

Anti-Hair Loss
Shampoo

Anti-Hair Loss
Serum
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ΒΙΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΎΣΙΜΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ & ΤΑ ΜΑΛΛΙΆ

ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ
Το μικροβίωμα του δέρματος παίζει ένα
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της υγείας
του τριχωτού. Το μικροβίωμα είνα το σύνολο
των μικρο-οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων
των βακτηρίων, των ιών και των μυκήτων,
που βρίσκονται στο τριχωτό και στο υπόλοιπο
ανθρώπινο σώμα. Όταν τα μικροβιώματα
βρίσκονται σε ισορροπία, το δέρμα και το
τριχωτό είναι και τα δύο υγιή.

Όταν τα μικροβιώματα είναι σε ένα μη
ισορροπημένο περιβάλλον, θέματα του
τριχωτού όπως πιτυρίδα, φαγούρα, ξηρότητα
ακόμα και απώλεια μαλλιων μπορεί να
προκύψουν. Με αυτό σαν γνώμονα, η σειρά
Scalp Clinix βοηθάει στην υποστήριξη της
ισορροπίας του μικροβιώματος με μια
πλήρως εξατομικεύσιμη σειρά που μπορεί
να ανταποκριθεί σε όλες τις διαφορετικές
ανάγκες του τριχωτού - από το κομμωτήριο
έως το σπίτι.

ΒΙΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η σύνθεση με Βιοτική Τεχνολογία
και microbiome active:

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ
Η διαδικασία της ζύμωσης είναι μια
μέθοδος συντήρησης μέσω μικροοργανισμών.
Η ζύμωση προκύπτει απουσία οξυγόνου και
με την παρουσία ωφέλιμων μικροοργανισμών
(ζύμες, μύκητες, και βακτήρια) οι οποίοι
ενεργοποιούνται μέσω της ζύμωσης.
Μέσω της ζύμωσης, τα συστατικά
τροποποιούνται: οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί
διασπούν σάκχαρα και το άμυλο σε αλκοόλες
και οξέα, κάνοντας την τροφή πιο θρεπτική
και συντηρώντας την.
Τα συστατικά που έχουν υποστεί ζύμωση και
χρησιμοποιούνται στη σύνθεση της σειράς
Scalp Clinix είναι τα εξής:
1. Μελάσες: παράγονται από ζαχαροκάλαμο
που καλλιεργείται μόνο σε ορισμένα μέρη
της Ιαπωνίας. Περιέχουν μια ποικιλία
αμινοξέων. Γνωστές για την αντιοξειδωτική
δράση τους και τη συμβολή τους στη
βελτίωση του επιπέδου υγρασίας του
δέρματος / τριχωτού.
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ΣΤΆΔΙΟ 1

ΣΤΆΔΙΟ 2

ΣΤΆΔΙΟ 3

Το μικροβίωμα του τριχωτού
βρίσκεται σε ανισορροπία
όταν τα κακά μικρόβια
υπερισχύουν των καλών
μικροβίων.

Η Βιοτική Τεχνολογία
με microbiome active
βοηθάει στην εξισορρόπηση
του μικροβιώματος του
τριχωτού για μια βελτιωμένη
κατάσταση του τριχωτού.

Όταν η αναλογία καλών και
κακών μικροβίων ρυθμιστεί
στα φυσιολογικά της επίπεδα,
το μικροβίωμα του τριχωτού
εξισορροπείται οδηγώντας
σε μια βελτιωμένη κατάσταση
του τριχωτού.

2. Oryza sativa (ρύζι) Εκχύλισμα Lees:
ένα υποπροϊόν ζύμωσης από την
παραγωγή ιαπωνικού sake. Είναι γνωστό
για τα αναζωογονητικά και ενυδατικά
αποτελέσματά του στο δέρμα.

+ Βοηθάει στην υποστήριξη της ισορροπίας
του μικροβιώματος του τριχωτού για
βελτιωμένη κατάσταση του τριχωτού
+ Καταπραΰνει & ανακουφίζει το τριχωτό
+ Αφήνει στο τριχωτό μια αίσθηση
ενυδάτωσης & ισορροπίας
+ Περιέχει συστατικά που έχουν υποστεί
ζύμωση & εκχύλισμα Edelweiss

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ EDELWEISS
Προερχόμενο από το λουλούδι Edelweiss,
το εκχύλισμα Edelweiss είναι δημοφιλές ως
μια φυσική θεραπεία για διάφορα θέματα
που σχετίζονται με το δέρμα εξαιτίας των
καταπραϋντικών και αντι-φλεγμονόδων
ιδιοτήτων του. Όσον αφορά την περιποίηση
του δέρματος και των μαλλιών είναι γνωστό
για την αντιοξειδωτική του ισχύ, τη συντήρηση
κολλαγόνου και τις ιδιότητες αντιγήρανσης.
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
TIGERGRASS

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΆ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΊΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ,
ΚΆΘΕ ΣΕΙΡΆ SCALP CLINIX ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Είναι ένα φυτό Ayurvedic που
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
προβλημάτων του δέρματος. Περιέχει
συστατικά που είναι γνωστά ότι παρέχουν
ένα καλό αντιβακτηριακό και θεραπευτικό
αποτέλεσμα.

SCALP CLINIX
OIL CONTROL

SCALP CLINIX
SOOTHING

ΕΚΧΎΛΙΣΜΑ
ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ (ΜΠΛΕ)
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Είναι γνωστό για την αντιφλεγμονώδη
και αντιβακτηριακή του δράση.

Είναι γνωστό για τις αντιοξειδωτικές
του ιδιότητες και για τη συμβολή του
στη θεραπεία του λιπαρού δέρματος και
τριχωτού.

ΜΕΝΘΟΛΗ
Είναι μια οργανική ένωση που συνήθως
προέρχεται από φυτά βοτάνων όπως μέντα
και ευκάλυπτο. Όταν εφαρμόζεται τοπικά,
είναι γνωστό ότι προσφέρει μια δροσιστική ή
αναζωογονητική αίσθηση.
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ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ
Είναι γνωστό για τις καταπραϋντικές
και δροσιστικές του ιδιότητες. Συχνά
χρησιμοποιείται μαζί με Μενθόλη για
να ενισχύσει την αίσθηση δροσιάς.

ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ
Έχει μια αντιφλεγμονώδη, αναζωογονητική
και θεραπευτική δράση που αιχμαλωτίζει
την υγρασία. Όσον αφορά την περιποίηση
των μαλλιών είναι γνωστή για την
ενυδατική και καταπραϋντική δράση της.

ΑΛΛΑΝΤΟΪΝΗ
Επιταχύνει τη διαδικασία δημιουργίας,
διαμόρφωσης ή αναγέννησης κυττάρων.
Σχετικά με την περιποίηση των μαλλιών είναι
γνωστό ότι καταπραΰνει το τριχωτό.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ
Είναι γνωστό για την αντιφλεγμονώδη,
στυπτική και καταπραϋντική του δράση.

BISABOLOL
Ως κύριο συστατικό του χαμομηλιού, είναι
γνωστό για τη φλεγμονώδη επίδρασή
του στην επούλωση του δέρματος και
των πληγών, για παράδειγμα μετά από
εγκαύματα ή ηλιακό έγκαυμα. Στην
περιποίηση των μαλλιών είναι γνωστό
για την αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική
δράση του.
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SCALP CLINIX
FLAKE CONTROL

SCALP CLINIX
ANTI-HAIR LOSS

OCTOPIROX
Είναι μια μυκητοκτόνος ουσία γνωστή
και ως πρόσθετο σε διάφορα προϊόντα
κατά της πιτυρίδας. Έχει μυκητοκτόνο
δράση έναντι όλων των ιατρικά
σχετικών δερματόφυτων, μυκήτων και
μούχλας. Το δραστικό συστατικό μπορεί
να διεισδύσει στο κυτταρικό τοίχωμα
των μυκήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την αναστολή του ενεργειακού
μεταβολισμού στα μιτοχόνδρια του
μύκητα. Αυτό οδηγεί στον υποσιτισμό
του μύκητα κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ GINGER
Είναι ένα αποτελεσματικό
φαρμακευτικό συστατικό στην
Αγιουρβέδα που βοηθά στην
τόνωση της μικροκυκλοφορίας για
ένα δροσερό και

αναζωογονημένο
δέρμα. Είναι επίσης γνωστό για την
ικανότητά του να προστατεύει από
τους καθημερινούς εξωτερικούς
επιβλαβείς παράγοντες.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ GINSENG
Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
και θεωρείται αναζωογονητικό. Είναι
γνωστό ότι συμβάλλει στην αύξηση των
δερματικών κυττάρων στο τριχωτό της
κεφαλής που, με τη σειρά του, ενισχύει
τους θύλακες και τις ρίζες των μαλλιών.

ΤΑΥΡΙΝΗ
Είναι γνωστή για τις θετικές της
επιδράσεις στο δέρμα, καθώς το
προστατεύει από την ξηρασία. Σε
συνδυασμό με το εκχύλισμα Carnitine
Tartarte και Echinacea Purpurea
προστατεύει το θύλακα των τριχών
από την πρόωρη είσοδο στο στάδιο
της απώλειας μαλλιών.
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CARNITINE TARTRATE
Σε συνδυασμό με το εκχύλισμα Ταυρίνης
και Echinacea υποστηρίζει το θύλακα
της τρίχας με ενέργεια κατά τη διάρκεια
της φάσης ανάπτυξης. Τα κύτταρα
στον θύλακα της τρίχας παραμένουν
περισσότερο σε στάδιο ανάπτυξης
και είναι επίσης πιο δραστήρια.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ECHINACEA
PURPUREA
Η αντιφλεγμονώδης δράση του βοηθά
στη μείωση του κνησμού στο τριχωτό.
Οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι, σε
συνδυασμό με Carnitine Tartrate και
Ταυρίνη, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό
έναντι της μη παθολογικής απώλειας
μαλλιών.
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ΓΙΝΕΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΙΧΩΤΟΥ &
ΜΑΛΛΙΩΝ
Ενώ η συμβουλευτική και η διάγνωση των μαλλιών
του πελάτη είναι ένα γνωστό και καθιερωμένο
βήμα της εμπειρίας στο κομμωτήριο, το τριχωτό
συχνά παραμελείται. Αυτό απαιτεί αλλαγή του
τρόπου σκέψης: Τα υγιή μαλλιά ξεκινούν από
το τριχωτό. Πιο συγκεκριμένα, ένα υγιές
και ισορροπημένο μικροβίωμα οδηγεί σε υγιές
τριχωτό το οποίο με τη σειρά του θέτει τη βάση
για όμορφα μαλλιά.
Μια εις βάθος κατανόηση της αιτίας και της
επίδρασης της ανισορροπίας του τριχωτού, σας
βοηθάει να προτείνετε την ενδεδειγμένη περιποίηση
εντός κομμωτηρίου και στο σπίτι.

ΟΙ 4 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΜΑΣ
ΡΩΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΕ

Ανεξαρτήτου ηλικίας, εδώ θα βρείτε μερικές
ερωτήσεις που σας βοηθούν να καταλάβετε
καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη σας κατά τη
διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας:

Η διάγνωση αποτελεί τη βάση μιας στοχοθετημένης
και πλήρως εξατομικεύσιμης υπηρεσίας
κομμωτηρίου και ρουτίνας περιποίησης στο σπίτι:

+ Ποια είναι η ρουτίνα περιποίησης του τριχωτού και
των μαλλιών σας;
+ Τι σας αρέσει στα μαλλιά σας;
+ Πώς θα περιγράφατε την κατάσταση
του τριχωτού της κεφαλής σας;
+ Τι έχετε κάνει στο τριχωτό της κεφαλής
σας και στα μαλλιά σας στο παρελθόν
που σας άρεσε/δε σας άρεσε
+ Ποιες είναι οι διατροφικές σας συνήθειες;
+ Ποιες είναι οι συνήθειες της
καθημερινότητάς σας;
Ακούστε τις προκλήσεις και τις επιθυμίες σχετικά
με το τριχωτό και τα μαλλιά των πελατών σας και
επιλύστε τις με πρακτική εμπειρία.

+ Αναλύστε την κατάσταση του τριχωτού
+ Μιλήστε στον πελάτη σχετικά με την κατάσταση
του τριχωτού για να εξακριβώσετε τυχόν ενδείξεις
ευαίσθητου τριχωτού εξαιτίας κνησμού ή έντασης
+ Αναλύστε οπτικά το τριχωτό για να εξακριβώσετε
αν είναι κανονικό, λιπαρό, ξηρό, με τάση για
πιτυρίδα ή εμφανίζει ερυθρότητα
Για πελάτες που επιζητούν ολοκληρωτικά
αποτελέσματα, συνεχίστε ως εξής:
+ Εξακριβώστε τον τύπο μαλλιών, το μήκος
και τη δομή τους
+ Κάντε διάγνωση των μαλλιών χρησιμοποιώντας
το τεστ ελαστικότητας και αραίωσης για να
αναλύσετε την κατάστασή τους.

ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΕ

ΠΡΌΤΕΙΝΕ

Η μοναδική και εξατομικευμένη υπηρεσία
κομμωτηρίου και το σύστημα περιποίησης για
το σπίτι από την Scalp Clinix ανταποκρίνεται
στις ανάγκες του τριχωτού του πελάτη σας και
προσφέρει μια μακροχρόνια λύση περιποίησης για
να ενισχύεσετε την αφοσίωση στο κομμωτήριό
σας και να προσφέρετε ανώτερα αποτελέσματα
περιποίησης.

Προτείνετε την ρουτίνα περιποίησης Scalp Clinix
ή/και Fibre Clinix για το σπίτι που ταιριάζει στην
αντίστοιχη υπηρεσία κομμωτηρίου και βοηθάει
στη διατήρηση των αποτελεσμάτων μεταξύ των
επισκέψεων στο κομμωτήριο.

+ Δημιουργήστε μια εξατομικευμένη θεραπεία για
τον πελάτη σας
+ Εξηγήστε στον πελάτη ποια προϊόντα
χρησιμοποιείτε και γιατί
+ Για μια ακόμα πιο εξατομικευμένη & ολιστική
υπηρεσία μαλλιών & τριχωτού συνδυάστε με το
Fibre Clinix Treatment & Booster για να καλύψετε
τις ανάγκες των μαλλιών των πελατών σας με την
ελάχιστη επιπρόσθετη προσπάθεια

+ Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα περιποίησης για
το τριχωτό και τα μαλλιά για τους πελάτες σας
και εξηγήστε τα προτεινόμενα προϊόντα
+ Δώστε συμβουλές και tips για τη χρήση των
προϊόντων
+ Μοιραστείτε μαζί τους συμβουλές σχετικά με το
πώς μπορεί μια αλλαγή διατροφής και συνήθειών
του τρόπου ζωής να επηρεάσουν την κατάσταση
του τριχωτού της κεφαλής τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HAIR EXPERT
Ο απόλυτος οδηγός συμβουλευτικής για μια
εξατομικευμένη υπηρεσία βήμα προς βήμα.
Για να σας προσφέρουμε την πιο
εμπεριστατωμένη υποστήριξη συμβουλευτικής
όποτε τη χρειάζεστε, έχουμε σχεδιάσει ένα
αποκλειστικό εργαλείο για να παρέχετε στους
πελάτες σας μια εξατομικευμένη υπηρεσία από τη συμβουλευτική έως την υπηρεσία στο
κομμωτήριο και την περιποίηση στο σπίτι:
schwarzkopfpro.com/hairexpert
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Χ Ρ ΗΣΗ ΣΤ Ο ΣΠ ΙΤ Ι

SCALP CLINIX
SOOTHING

SCALP CLINIX
ΥΠΗΡΕΣΙΑ BIOTIC
Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜEΝΗ ΠΕΡΙΠΟIΗΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜIΔΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ & ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕ ΒΙΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ

ΓΙΑ ΞΗΡΌ & ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ
Οι φόρμουλες με Βιοτική Τεχνολογία βοηθούν στην εξισορρόπηση του επιπέδου υγρασίας
του τριχωτού ενώ υποστηρίζουν την ισορροπία του μικροβιώματος του τριχωτού για να παρατείνουν
το αποτέλεσμα της υπηρεσίας κομμωτηρίου Scalp Clinix.

Soothing Shampoo
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Ποιες είναι οι αιτίες για ένα ευαίσθητο τριχωτό;

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ & ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Pre-Shampoo Scrub

Για όλους τους τύπους τριχωτού*

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Μασάζ

5-10 λεπτά

Μασάζ

ΟΦΈΛΗ
+ Αφαιρεί απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος
& προετοιμάζει το τριχωτό για καθαρισμό
+ Βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων
και καθαρίζει τους φραγμένους πόρους
+ Αφήνει στο τριχωτό μια αίσθηση αναζωογόνησης
με ένα δροσιστικό αποτέλεσμα

Ξεβγάλετε

ΧΡΗΣ Η Σ ΚΟΜ Μ Ω Τ Η Ρ Ι ΟΥ

Soothing Booster

Όταν αναμιγνύεται με το Biotic Base,
προσφέρει μια καταπραϋντική &
ισορροπημένη αίσθηση στο ευαίσθητο
τριχωτό.

Biotic Base

ΟΦΈΛΗ

Αναμίξτε με το
Booster
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Μασάζ

10 λεπτά

Ξεβγάλετε

+ Καθαρίζει απαλά το τριχωτό
& τα μαλλιά
+ Προσφέρει μια καταπραϋντική
αίσθηση στο τριχωτό
+ Βοηθάει στην εξισορρόπηση του
επιπέδου υγρασίας του τριχωτού

Soothing Treatment
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Oil Control Booster

Όταν αναμιγνύεται με το Biotic Base,
αναζωογονεί το λιπαρό τριχωτό.

Όταν αναμιγνύεται με το Biotic Base,
ανακουφίζει & αφαιρεί τις νιφάδες
πιτυρίδας από το ερεθισμένο τριχωτό.
Ξεβγάλετε

*Μην το χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο τριχωτό
**Βάσει έρευνας οικιακής χρήσης που διεξήχθη από την SGCI Co., Ltd στην Κίνα με 32 συμμετέχοντες από το Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021
πάνω στο Scalp Clinix Soothing Shampoo ή στο Soothing Treatment.

Οι πελάτες με αυαίσθητο τριχωτό συχνά παραπονούνται
για φαγούρα, νιώθουν ένταση, ή το τριχωτό παρουσιάζει
ερυθρότητα. Οι αιτίες μπορούν να προέρχονται από
διάφορους παράγοντες.

Τι κάνει το ευαίσθητο τριχωτό τόσο επιρρεπές;
Η κεράτινη στιβάδα - γνωστή και ως προστατευτική
στιβάδα του τριχωτού - είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε
εξωτερικούς παράγοντες. Μόλις αυτοί παραβιάσουν τη
στιβάδα του δέρματος, το τριχωτό μπορεί να αντιδράσει
με φλεγμονή, ερυθρότητα και κνησμό. Η ευαισθησία του
τριχωτού μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την εποχή του
χρόνου, με το δέρμα να τείνει να είναι πιο ευαίσθητο το
χειμώνα από το το καλοκαίρι.

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΎ
+ Σφίξιμο, κνησμός και μαλλιά που προκαλούν
ακόμα και αίσθηση πόνου στην περιοχή της ρίζας.
+ Αίσθηση ευαίσθητου τριχωτού
+ Φλεγμονές, ερυθρότητα και ξηρές νιφάδες
δέρματος στο τριχωτό

10 λεπτά

Ξεβγάλετε

ΟΦΈΛΗ

Flake Control Booster

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

2 λεπτά

ΟΦΈΛΗ

Μασάζ

+ Βοηθάει στην εξισορρόπηση του
μικροβιώματος του τριχωτού,
για μια βελτιωμένη κατάσταση
τριχωτού
+ Εξατομικεύστε με το αντίστοιχο
Booster για να ανταποκριθείτε στις
ανάγκες του τριχωτού του πελάτη
σας
+ Προσφέρει μια αίσθηση
καταπράυνσης & ενυδάτωσης
στο τριχωτό

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ
ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ

+ Σε συνδυασμό με απαλό μασάζ στο
κεφάλι, βοηθάει στην καταπράυνση
του τριχωτού
+ Η Αλλαντοϊνη,το Bisabolol &
η Πανθενόλη ενδυναμώνουν το
προστατευτικό στρώμα του τριχωτού
+ Αφήνει στο τριχωτό μια αίσθηση
ανακούφισης & ενυδάτωσης μετά
από την πρώτη χρήση

ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΟ
93% ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ
ΛΈΕΙ ΌΤΙ ΑΙΣΘΆΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ ΜΑΛΑΚΌ ΚΑΙ
ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΣΦΙΧΤΌ
ΜΕΤΆ ΑΠΟ 4 ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΉΣΗΣ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ
+ Σκληρά επιφανειοδραστικά και συχνή συχνότητα
λουσίματος
+ Αφυδάτωση του δέρματος, μέσω ξηρού
αέρα από θέρμανση και κλιματισμό
+ Ανεπαρκής χρήση προϊόντων περιποίησης
μετά τη βαφή και περμανάντ
+ Ακτίνες UV και χλωριούχο νερό
+ Φθορά από τεχνικές εργασίες, βούρτσισμα
με αιχμηρά εργαλεία
+ Άγχος
+ Μη σταθερός μεταβολισμός
+ Φυσική διαδικασία γήρανσης : το δέρμα εκκρίνει
λιγότερο ιδρώτα για να ενυδατώσει το δέρμα
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SCALP CLINIX
OIL CONTROL

SCALP CLINIX
FLAKE CONTROL

Οι φόρμουλες με Βιοτική Τεχνολογία καθαρίζουν σε βάθος, αφαιρούν τον περιττό ιδρώτα
και βοηθούν στην υποστήριξη τις ισορροπίας του μικροβιώματος του τριχωτού παρατείνοντας
το αποτέλεσμα της υπηρεσίας κομμωτηρίου Scalp Clinix

Οι φόρμουλες με Βιοτική Τεχνολογία αφαιρούν απαλά τις ορατές νιφάδες και βοηθούν στην
υποστήριξη της ισορροπίας του μικροβιώματος του τριχωτού παρατείνοντας το αποτέλεσμα
της υπηρεσίας κομμωτηρίου Scalp Clinix

ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΌ ΤΡΙΧΩΤΌ

ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΎΠΟΥΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΜΕ ΤΆΣΗ ΓΙΑ ΠΙΤΥΡΊΔΑ.

Oil Control Shampoo

ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΡΙΧΩΤΟΎ

Flake Control Shampoo

ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΡΙΧΩΤΟΎ

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Εμφάνιση και αξιολόγηση

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Σε περίπτωση νιφάδων, η κανονική διαδικασία της
επαναδημιουργίας και απολέπισης των κυττάρων βρίσκεται
σε ανισορροπία. Τα νέα κύτταρα φτάνουν στην επιφάνεια
πολύ γρήγορα και δημιουργούν μεγάλες ενώσεις κυττάρων όπως οι εμφανείς νιφάδες.

Μασάζ

2 λεπτά

Ξεβγάλετε

ΟΦΈΛΗ
+ Καθαρίζει απαλά και
αποτελεσματικά το τριχωτό
& τα μαλλιά
+ Παρατείνει την αίσθηση
αναζωογόνησης του τριχωτού
με ένα δροσιστικό αποτέλεσμα

Oil Control Treatment
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Μασάζ

10 λεπτά

Ξεβγάλετε

Λόγω του υπερβολικού σμήγματος, το τριχωτό της
κεφαλής μπορεί να φαίνεται λιπαρό ενώ τα μαλλιά είναι
βαριά και λαδωμένα, και έχουν χάσει τη φόρμα τους.
Οι πελάτες που ταλαιπωρούνται από λιπαρό τριχωτό
εμφανίζουν συχνά ορατή πιτυρίδα.

Ποιες είναι οι αιτίες;
Η λιπαρότητα στο τριχωτό και στην περιοχή της ρίζας
προκαλείται από την υπερέκκριση των σμηγματογόνων
αδένων. Σε σύγκριση με το υπόλοιπο σώμα, οι
σμηγματογόνοι αδένες που βρίσκονται στο τριχωτό της
κεφαλής είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος και ποσοστό,
οδηγώντας σε περιπτώσεις υπερβολικής παραγωγής
σμήγματος. Αυτό μπορεί να κληρονομηθεί και να
επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες όπως το άγχος,
τη μη ισορροπημένη διατροφή, ορμονικές αλλαγές,
μικροβιολογικές αλλαγές, φαρμακευτική αγωγή, ή άλλες
εξωτερικές επιρροές όπως χημειοθεραπείες
ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΎΣ
+ Μια απαλή αλλά και αποτελεσματική διαδικασία
καθαρισμού είναι καθοριστική για μαλλιά που
έχουν χάσει τη φόρμα τους
+ Αποφύγετε βαριά προϊόντα περιποίησης για
να μην υπερφορτώσετε το τριχωτό και τη ρίζα

Μασάζ

2 λεπτά

Ξεβγάλετε

Τι προκαλεί την πιτυρίδα;
ΟΦΈΛΗ
+ Καθαρίζει απαλά ωστόσο
αποτελεσματικά το τριχωτό
& τα μαλλιά
+ Αφαιρεί τις ορατές νιφάδες
+ Χαρίζει μια καταπραϋντική αίσθηση
στο ερεθισμένο & με κνησμό τριχωτό
με ένα δροσιστικό αποτέλεσμα.

Flake Control Treatment
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΎΣ
+ Πιτυρίδα σε λιπαρό δέρμα (Seborrhoe)
+ Με νιφάδες, ξεφλούδισμα και μεγαλύτερες
συνθέσεις πιτυρίδας
+ Διογκωμένοι πόροι
+ Λιπαρή λάμψη στο τριχωτό

Μασάζ

10 λεπτά

Ξεβγάλετε

ΟΦΈΛΗ

ΟΦΈΛΗ

+ Σε συνδυασμό με απαλό μασάζ στο
τριχωτό βοηθάει στον καθαρισμό
των φραγμένων πόρων & αφαιρεί
το περιττό σμήγμα
+ Χαρίζει στο τριχωτό μια αίσθηση
αναζωογόνησης & ένα δροσιστικό
αποτέλεσμα

+ Σε συνδασμό με απαλό μασάζ
στο κεφάλι, χαρίζει αμέσως
μια καταπραϋντική αίσθηση
& ανακούφιση στο τριχωτό
με ένα δροσιστικό αποτέλεσμα
+ Το Octopirox ενεργεί απαλά,
και αποτελεσματικά ενάντια
στην πιτυρίδα & προστατεύει
από νέες νιφάδες πιτυρίδας
+ Βοηθάει στην προστασία του
τριχωτού από εξωτερικούς
παράγοντες

ΤΟ 98% ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΛΈΕΙ ΌΤΙ
ΑΙΣΘΆΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ
ΤΟΥΣ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΛΙΠΑΡΌ
ΜΕΤΆ ΑΠΟ ΤΗΝ
1Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ*

Η πιτυρίδα ταλαιπωρεί περίπου το 50% του παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλείται κυρίως από τους
μικροοργανισμούς Malassezia. Αυτοί οι μικροοργανισμοί
τρέφονται από το σμήγμα του τριχωτού το οποίο οδηγεί σε
ερεθισμούς. Έτσι το δέρμα παράγει περισσότερα κύτταρα
τα οποία οδηγούν σε πιτυρίδα. Καθώς η παραγωγή και η
ευαισθησία του σμήγματος καθορίζονται γενετικά και δεν
μπορούν να αλλάξουν άμεσα, μια θεραπεία η οποία μειώνει
τους μικροοργανισμούς Malassezia είναι η καλύτερη επιλογή
για την καταπολέμηση της πιτυρίδας.

Πως θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι
παθήσεις του δέρματος π.χ ΨΩΡΙΑΣΗ;
Πολλές δερματολογικές παθήσεις προέρχονται από
την κοινή πιτυρίδα. Ένα παράδειγμα είναι η ψωρίαση.
Αναπτύσσεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα
αντιλαμβάνεται λανθασμένα ένα κανονικό κύτταρο του
δέρματος ως ένα επικίνδυνο σώμα και αντιδρά με την
παραγωγή νέων κυττάρων του δέρματος.
Δεδομένου ότι θεωρείται γενικά μια γενετική ασθένεια,
δεν ανταποκρίνεται στις παραδοσιακές θεραπείες
κατά της πιτυρίδας. Ως εκ
τούτου, μια δερματολογική
προσέγγιση είναι η μόνη λύση.
ΤΟ 92% ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΛΈΕΙ ΌΤΙ
ΜΕΙΏΝΕΙ ΕΜΦΑΝΏΣ ΤΙΣ
ΝΙΦΆΔΕΣ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΤΗΝ
1Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ**
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*Βάσει έρευνας οικιακής χρήσης που διεξήχθη από την How-To NPD Consulting LTD στην Κίνα με 62 συμμετέχοντες τον Απρίλιο του 2021 όταν το Scalp Clinix Oil Control Shampoo
και το Oil Control Treatment χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
**Βάσει έρευνας οκιακής χρήσης που διεξήχθη από την How-To NPD Consulting LTD στην Κίνα με 63 συμμετέχοντες τον Απρίλο του 2021 όταν το Scalp Clinix Flake Control Shampoo
και το Flake Control Treatment χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
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SCALP CLINIX
ANTI-HAIR LOSS

ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΡΙΧΩΤΟΎ

ΓΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΈΝΑ ΜΑΛΛΙΆ

Οι φόρμουλες με Βιοτική Τεχνολογία βελτιώνουν σε συνδυασμό με μασάζ τη μικρο-κυκλοφορία
του αίματος στο τριχωτό, ενδυναμώνουν το θύλακα της τρίχας και υποστηρίζουν την ισορροπία
του μικροβιώματος του τριχωτού παρατείνοντας τα αποτελέσματα της υπηρεσίας κομμωτηρίου
Scalp Clinix

ΥΠΆΡΧΟΥΝ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΊ ΚΎΚΛΟΙ ΣΤΑΔΊΩΝ:
1. Αναγενές Στάδιο: Φάση Ανάπτυξης
(6 -8 χρόνια)

Τριχοθύλακας

Πως μεγαλώνουν τα μαλλιά;

Κάθε τρίχα αποτελείται από το σώμα της τρίχας και
το θύλακά της. Αυτός σχηματίζει μια δερματική θυλή,
matrix trichocytes και τα υποκατάστατα κύτταρά τους
(trichocytes).

Τα μαλλιά δε μεγαλώνουν διαρκώς κατά της διάρκεια
της ζωής, αλλά υπόκεινται σε μια κυκλική διαδικασία
μεταβαλλόμενων παρατεταμένων φάσεων ανάπτυξης
και σχετικά σύντομων περιόδων πλήρους αδράνειας.

Tι γνωρίζουμε ως απώλεια μαλλιών;

Απώλεια μαλλιών:

Η καθημερινή απώλεια 80 έως 100 τριχών
είναι εντελώς φυσιολογική. Σε σύντομες περιόδους αυτό
το νούμερο μπορεί να αυξήθεί ή να μειωθεί σημαντικά.
Η ανανέωση των μαλλιών επηρεάζεται απο εποχικούς
παράγοντες, με το φθινόπωρο και την άνοιξη να
παρατηρείται μεγαλύτερος ρυθμός απώλειας μαλλιών.
Τέτοιου είδους αλλαγές, είναι εντελώς ακίνδυνες.

Αν η καθημερινή απώλεια μαλλιών παραμένει σταθερά
πάνω από το φυσιολογικό για μεγάλες περιόδους μπορεί
να χαρακτηριστεί ως:
α. Αναστρέψιμη απώλεια μαλλιών, μπορεί
να θεραπευτεί ύστερα από διάγνωση και θεραπεία
της κύριας αιτίας της.
β. Μ
 η αναστρέψιμη απώλεια μαλλιών, δεν μπορεί ακόμα
να θεραπευτεί, παρά μόνο με ιδιαίτερη δυσκολία,
αλλά τοπικές θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν
στην προστασία έναντι αυτής.

Νέες ρίζες διαμορφώνονται, και παράγονται κύτταρα διαρκώς.
Περίπου το 80-90% των μαλλιών βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης
σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.

2. Καταγενές Στάδιο: Φάση Μετάβασης
(2-3 εβδομάδες)

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΤΎΠΟΙ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΜΑΛΛΙΏΝ;

Τα κύτταρα της τρίχας σταδιακά σταματούν να αναπτύσσονται,
ο θύλακας συρρικνώνεται και εξαφανίζεται. Περίπου το 1%
των μαλλιών βρίσκεται σε αυτή τη φάση σε κάθε δεδομένη
χρονική στιγμή.

3. Τελογενές Στάδιο: Φάση Ανάπαυσης
(3-4 μήνες)

1. Αναστρέψιμη (προσωρινή) τριχόπτωση

2. Μη αναστρέψιμη (ανδρογενής) τριχόπτωση

Όλα τα αναστρέψιμα είδη τριχόπτωσης- εκτός από την
κυκλική τριχόπτωση- είναι διακριτά από ένα διάσπαρτο
μοτίβο (π.χ. κατανεμημένο στην κορυφή των μαλλιών),
και μπορεί να ποικίλει από απαρατήρητη έως σημαντική
αραίωση μαλλιών.

Η ανδρογενής τριχόπτωση επηρεάζει και τα 2 φύλα. Είναι
μια συνηθισμένη μορφή ανδρικής τριχόπτωσης γνωστή
και ως ανδρικού-τύπου αραίωση. Περιλαμβάνει τη δράση
των ανδρικών ορμονών που ονομάζονται ανδρογόνα,
που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των μαλλιών. Τα
2 πιο σημαντικά ανδρογόνα είναι η τεστοστερόνη και το
παράγωγό της η διυδροτεστοστερόνη (DHT). Ένα ένζυμο,
το 5-Alpha-Reductase, μεταμορφώνει την τεστοστερόνη
σε διυδροτεστοστερόνη, η οποία κάνει τον τριχοθύλακα
να μικραίνει το στάδιο ανάπτυξης και να επιταχύνει την
έναρξη της φάσης ανάπαυσης. Απαιτείται περισσότερος
χρόνος για να αναπτυχθεί η τρίχα εκ νέου και ο ίδιος ο
τριχοθύλακας συρρικνώνεται και παράγει μια κοντύτερη
και πιο λεπτή τρίχα.

Η ΑΙΤΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ

Η τρίχα πέφτει, ο θύλακας αναζωογονείται και νέα μαλλιά
σχηματίζονται, πριν ξεκινήσει πάλι ο κύκλος ανάπτυξης
με το Αναγενές Στάδιο. Αυτή η φάση περιλαμβάνει το 10-20%
των μαλλιών σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

+ Πατατεταμένο άγχος
+ Εγκυμοσύνση
+ Φαρμσκευτική αγωγή
+ Μολύνσεις
+ Εξωτερικοί τεχνικοί παράγοντες

Πώς μπορεί να αποτραπεί ιδανικά
η τριχόπτωση;

Ο τύπος τριχόπτωσης στις γυναίκες διαφέρει από τον
ανδρικό. Τα μαλλιά γίνονται πιο λεπτά σε όλο το κεφάλι,
και η γραμμή τριχοφυΐας δεν υποχωρεί. Η ανδρογενετική
τριχόπτωση στις γυναίκες σπάνια οδηγεί σε πλήρη
τριχόπτωση.

Τα υγιή μαλλιά χρειάζονται ένα υγιές τριχωτό, όπου
τα αγγεία του αίματος είναι υπεύθυνα για την παροχή
της βέλτιστης θρέψης στις ρίζες των μαλλιών. Ενεργές
ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά
με τη μορφή συμπληρωμάτων για να βοηθήσουν
στη διατήρηση της υγείας των μαλλιών και στη
διαδικασία ανάπτυξης, αποτρέποντας έτσι την
τριχόπτωση και τις αλλαγές στα μαλλιά.
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ΑΝΑΓΕΝΈΣ ΣΤΆΔΙΟ

ΚΑΤΑΓΕΝΈΣ ΣΤΆΔΙΟ

ΤΕΛΟΓΕΝΈΣ

Φάση Ανάπτυξης

Φάση Μετάβασης

Φάση Ανάπαυσης
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SCALP CLINIX
ANTI-HAIR LOSS

SCALP CLINIX
ΥΠΗΡΕΣΙΑ BIOTIC

ΓΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΈΝΑ ΜΑΛΛΙΆ

ΘΕΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ
Αναπτυγμένο με Βιοτική Τεχνολογία και με συστατικά εμπνευσμένα από τα καλλυντικά
περιποίησης της επιδερμίδας ώστε να εξισορροπεί το μικροβίωμα του τριχωτού βελτιώνοντας
την κατάσταση του. Εξατομικευμένη υπηρεσία περιποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες του
τριχωτού του πελάτη σας, από το κομμωτήριο έως το σπίτι.

Anti-Hair Loss Shampoo
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BIOTIC:
περίπου 15 λεπτά με τη σύντομη εκδοχή του Balance Massage (με το πλήρες Balance Massage περίπου 20 λεπτά.)
Μασάζ

2 λεπτά

ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

Ξεβγάλετε

ΟΦΈΛΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

+ Καθαρίζει απαλά το τριχωτό & τα μαλλιά
+ Χαρίζει μια αίσθηση ενυδάτωσης στο τριχωτό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

+ Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss
Serum ενεργοποιεί τη ρίζα της τρίχας*
+ Σε συνδυασμό με μασάζ βελτιώνει
την μικρο-κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό
& ενδυναμώνει τον θύλακα της τρίχας.

Anti-Hair Loss Serum
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
5 ΔΌΣΕΙΣ
Εφαρμόστε
2 φορές τη μέρα

Μασάζ

Προετοιμάστε το τριχωτό για
καθαρισμό με το SCALP CLINIX
PRE-SHAMPOO SCRUB. Εφαρμόστε
απευθείας στο τριχωτό και κάντε
μασάζ στο κεφάλι.

Δεν ξεβγάζεται

ΟΦΈΛΗ
+ Βοηθά στη διευκόλυνση της παραγωγής παραγόντων
ανάπτυξης μαλλιών & τη δημιουργία ενώσεων
που διεγείρουν το τριχωτό
+ Σε συνδυασμό με απαλό μασάζ στο τριχωτό,
ενδυναμώνει και διατηρεί τα μαλλιά στο τριχωτό
+ Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Shampoo,
μειώνει τη μη παθολογική τριχόπτωση μετά
από 6 εβδομάδες τακτικής χρήσης
+ Βοηθάει στην ενδυνάμωση του θύλακα της τρίχας
+ Προωθεί την αυξημένη διαίρεση των κυττάρων
& διεγείρει την κυτταρική παραγωγή για να υποστηρίξει
τη ζωντάνια των μαλλιών

Καθαρίστε το τριχωτό & τα μαλλιά
με το FIBRE CLINIX TRIBOND
SHAMPOO και επαναλάβετε
αν χρειαστεί.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΜΕΙΏΝΕΙ ΤΗ ΜΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΉ
ΤΡΙΧΌΠΤΩΣΗ ΜΕΤΆ
ΑΠΌ ΜΌΛΙΣ
6 ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επιλέξτε το κατάλληλο booster για τις
ανάγκες του πελάτη σας. Αναμίξτε 25γρ.
του SCALP CLINIX BIOTIC BASE με 5γρ.
του επιλεγμένου SCALP CLINIX BOOSTER.
Εφαρμόστε απευθείας στο τριχωτό
με το δοχείο απλικατέρ και κάντε
Balance Massage.
Δ Ο Χ ΕΙΟ Α Π ΛΙΚΑΤ Ε Ρ
+ Σχεδιασμένο για στοχευμένη
εφαρμογή της θεραπείας της
υπηρεσίας Scalp Clinix Biotic

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ
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*Αυξημένη αναλογία ενεργών τριχοθυλάκων
**Όταν το Scalp Clinix Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum χρησιμοποιούνται συνδυαστικά σε τακτά διαστήματα

Προτείνετε τη σειρά περιποίησης SCALP CLINIX για χρήση στο σπίτι
σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του πελάτη σας για να διατηρήσετε
τα αποτελέσματα του κομμωτηρίου και να πετύχετε αποτελέσματα με
διάρκεια
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ΓΙΝΕΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ
& ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΕΊΤΕ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΣΑΣ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΉΚΗ
ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΆΚΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΏΝ

ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΕ ΜΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ
& ΤΑ ΜΑΛΛΙΆ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΒΑΦΉ;
Τα Scalp Clinix Biotic Base και Soothing Booster σε συνδυασμό με την υπηρεσία
Fibre Clinix για μετά τη βαφή αποτελούν την τέλεια απάντηση για τους πελάτες
σας με βαμμένα μαλλιά.**

Ανταποκριθείτε στις ανάγκες του τριχωτού & των μαλλιών των πελατών σας σε ελάχιστο
χρόνο χρησιμοποιώντας τις Scalp Clinix Υπηρεσία Biotic & Fibre Clinix Υπηρεσία Tribond ταυτόχρονα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BIOTIC & TRIBOND: επιπλέον 2-3 λεπτά

ΤΡΙΧΩΤΟ

ΤΡΙΧΩΤΟ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

5 ΔΌΣΕΙΣ

+ Καθαρίστε το τριχωτό & τα μαλλιά με το Fibre Clinix Tribond Shampoo
και επαναλάβετε αν κρίνετε απαραίτητο
+ Αναμίξτε 25γρ. από το Scalp Clinix Biotic Base με 5γρ. από το Scalp Clinix Soothing Booster.
Εφαρμόστε απευθείας στο τριχωτό χρησιμοποιώντας το δοχείο απλικατέρ

5 ΔΌΣΕΙΣ

ΜΑΛΛΙΑ

ΜΑΛΛΙΑ

ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ*

3 ΔΌΣΕΙΣ 2 ΔΌΣΕΙΣ

+ Αφού εφαρμόσετε την θεραπεία Scalp Clinix Biotic συνεχίστε με την ερφαρμογή
της θεραπείας Fibre Clinix Tribond και εφαρμόστε το ενδεδειγμένο Fibre Clinix Booster
στα μήκη και στις άκρες των μαλλιών
+ Κάντε ένα Balance Massage

5 ΔΌΣΕΙΣ

+ Αφού εφαρμόσετε απευθείας τη θεραπεία Scalp Clinix Biotic συνεχίστε με την εφαρμογή
της θεραπείας Fibre Clinix Tribond και του επιλεγμένου Fibre Clinix Booster στα μήκη
και στις άκρες των μαλλιών
+ Δουλέψτε το απαλά στα μαλλιά
+ Ξεβγάλετε μετά από συνδυαστικό χρόνο αναμονής

+ Ξεβγάλετε μετά από συνδυαστικό χρόνο αναμονής
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*Απευθύνεται σε πελάτες που έχουν ταλαιπωρημένα μήκη και άκρες και/ή επιζητούν ολοκληρωτικά αποτελέσματα
**Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ύστερα από υπηρεσίες βαφής εκτός από όταν το τριχωτό είναι ευαίσθητο ή ερεθισμένο
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BALANCE
MASSAGE
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
ΣΑΣ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ
Το μασάζ βοηθάει να καταπραΰνετε τους
μυικούς σπασμούς και κόμπους σε σημεία
του σώματος ενώ βελτιώνει παράλληλα
την κυκλοφορία του αίματος
Οφέλη του μασαζ στο τριχωτό

ΒΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΣΗ

ΒΗΜΑ 2: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

+ Μεγάλες κυκλικές κινήσεις με ελαφριά πίεση
+ Χρησιμοποιώντας την παλάμη

+ Τοποθετήστε τα δάχτυλα στο μέτωπο
+ Κινηθείτε κυκλικά κατά μήκος της γραμμής των μαλλιών

+ Ξεκινώντας από το μέτωπο
+ Ακολουθώντας το σχήμα του κεφαλιού έως τον αυχένα

+ Αυξάνοντας σταδιακά την πίεση
+ Επαναλάβετε 3 φορές

ΒΗΜΑ 3: ΧΑΛΑΡΩΣΗ
+ Στηρίξτε το μέτωπο με το ένα χέρι
+ Τοποθετήστε το άλλο χέρι δεξιά ή αριστερά
του κέντρου του κεφαλιού
+ Κάντε κυκλικές κινήσεις για περίπου 5 δευτερόλεπτα
+ Αυξάνοντας σταδιακά την πίεση
+ Κινηθείτε προς την περιοχή του αυχένα

+ Βελτιώνει την κατάσταση του τριχωτού & των μαλλιών
+ Διεγείρει το τριχωτό βοηθώντας τη ροή θρεπτικών
ουσιών
+ Μειώνει την ένταση των μυών στο κεφάλι,
τον αυχένα & τους ώμους
+ Καταπραΰνει τους πονοκεφάλους

+ Το ένα χέρι πάντα στηρίζει το μέτωπο

+ Βοηθάει στην κατανομή του προϊόντος στο τριχωτό
& αυξάνει την απορροφητικότητα των θρεπτικών
συστατικών
+ Βελτιώνει τη συνολική ευημερία ανακουφίζοντας
& θερμαίνοντας το τριχωτό

Οφέλη:

Οφέλη:

Οφέλη:

Μια εισαγωγή στο μασάζ. Βοηθάει στην κατανομή του
προϊόντος και οδηγεί τον πελάτη σε χαλαρωτική διάθεση.

Οι απαλές κυκλικές κινήσεις βοηθούν στην εξισορρόπηση
του νευρικού συστήματος, του τριχωτού και των
μεσημβρινών.

Χαλαρώνει όλο το σώμα, τα σημεία σύνδεσης των
μεσημβρινών γραμμών του σώματος (σημεία πίεσης)
& βοηθάει στην αύξηση της διαπερατότητας των ενεργών
συστατικών στο τριχωτό.

+ Επαναλάβετε και στην άλλη πλευρά του κεφαλιού
+ Επαναλάβετε 3 φορές

Το Balance Massage σε συνδυασμό με την υπηρεσία
Biotic Scalp Clinix προσφέρει τα καλύτερα στοιχεία
από την Ασιατική κληρονομιά:
Αποτοξινώστε και ενεργοποιήστε το τριχωτό με σημεία
πίεσης, τριβές καθώς και χτυπηματάκια και κυκλικές
κινήσεις. Είναι μια σύντομη επένδυση, αλλά ένα
σημαντικό μέρος της περιποίησης των πελατών
για την ανακούφιση της έντασης τους και μια
χαλαρωτική εμπειρία κομμωτηρίου.

ΒΗΜΑ 5: ΚΙΝΗΣΗ
+ Τοποθετήστε και τα 2 χέρια στο κέντρο του κεφαλιού
+ Πιέστε ελαφρώς το τριχωτό με τα δάχτυλα

ΒΗΜΑ 6: ΠΙΕΣΕΙΣ

+ Τοποθετήστε 2 δάχτυλα στους κροτάφους
+ Κάντε κυκλικές κινήσεις για 10 δευτερόλεπτα
προς την κορυφή του κεφαλιού

+ Στηρίξτε με το ένα χέρι στο μέτωπο
+ Τοποθετήστε το άλλο χέρι στην περιοχή του αυχένα

Οφέλη:

Οφέλη:

Οφέλη:

Το αγκάλιασμα της κεφαλής έχει ένα βαθιά χαλαρωτικό
αποτέλεσμα. Ξεμπλοκάρει, ηρεμεί και ζεσταίνει το τριχωτό.

Οι απαλές κυκλικές κινήσεις βοηθούν στην απομάκρυνση
της έντασης και καταπραΰνουν τους πονοκεφάλους.


Χαλαρώνει τους μύες του αυχένα. Σηματοδοτεί
το τέλος του μασάζ.

+ Συνεχίστε με σταθερές κινήσεις σε ολόκληρη
την περιοχή του τριχωτού
+ Επαναλάβετε 3 φορές
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ΒΗΜΑ 5: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

+ Πιέστε το δέρμα ελαφρώς προς τα πάνω
με τα δάχτυλα & τον αντίχειρα
+ Κάντε απαλές κυκλικές κινήσεις
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ΤΑ ΥΓΙΗ ΜΑΛΛΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ
ΑΥΞΉΣΤΕ ΤΗΝ ΑΦΟΣΊΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ
ΜΕ ΈΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΊΤΙ, ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΆ & ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ ΣΎΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ
Επιλέξτε και συνδυάστε προϊόντα από τις διάφορες σειρές Scalp Clinix και Fibre Clinix
και προτείνετε ένα πλήρως εξατομικευμένο σύστημα περιποίησης για το σπίτι ανταποκρινόμενοι
στις κύριες και δευτερεύουσες ανάγκες του τριχωτού και των μαλλιών του πελάτη σας.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΔΕΊΤΕ ΜΕΡΙΚΆ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ:

Το τριχωτό είναι ευαίσθητο και ξηρό

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΜΥΘΟΣ #1:
Το καθημερινό λούσιμο κάνει κακό στο
τριχωτό & στα μαλλιά
ΛΆΘΟΣ. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να λούζετε
καθημερινά τα μαλλιά σας αν χρησιμοποιείτε τα σωστά
προϊόντα. Ωστόσο, είναι καλό να χρησιμοποιείτε κατάλληλα
προϊόντα περιποίησης μετά τον καθαρισμό λόγω του
περιορισμένου επιπέδου περιποίησης που προσφέρουν
τα σαμπουάν. Είναι όπως τα καλλυντικά προσώπου:
πρώτα καθαρισμός, μετά περιποίηση. Για τους πελάτες
σας που λούζονται ακόμη πιο συχνά, προτείνετε τους να
χρησιμοποιήσουν το Soothing Shampoo για το δεύτερο
λούσιμο για πιο ήπιο καθαρισμό.

ΜΥΘΟΣ #2:
Το τριχωτό και τα μαλλιά μπορούν να
συνηθίσουν ένα προϊόν περιποίησης
ΛΆΘΟΣ. Δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ του
τριχωτού ή των μαλλιών με συγκεκριμένα προϊόντα.
Δεν είναι απαραίτητο να αλλαχθούν μετά από μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο χρήσης.

ΜΥΘΟΣ #3:
Τα μαλλιά είναι βαμμένα και χρειάζονται ζωντάνια

+ Soothing Shampoo
+ Soothing Treatment
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Τα μαλλιά είναι μακριά και ξηρά έως ελαφρώς
ταλαιπωρημένα
και χρειάζονται υγρασία

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΙΧΩΤΟΥ & ΜΑΛΛΙΩΝ

+ Vibrancy Spray Conditioner
+ Vibrancy Treatment (κάθε 2η εβδομάδα)
για πιο εντατική περιποίηση μαλλιών

Το τριχωτό έχει τάση για πιτυρίδα

+ Flake Control Shampoo
+ Hydrate Spray Conditioner
+ Hydrate Treatment
+ Fortify Booster

Τα λάθος προϊόντα περιποίησης μπορούν
να προκαλέσουν δυσάρεστη αίσθηση στο
τριχωτό
ΑΛΗΘΕΣ. Αρχικα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αιτία
του κνησμού. Όταν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι
δεν προέρχεται από ιατρική πάθηση π.χ τοπική δερματίτιδα
ή ψωρίαση, το κνησμώδες τριχωτό συχνά μπορεί να
οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το
ξηρό κλίμα ή τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ωστόσο, προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται
λάθος ή είναι σκληρά μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε
ερεθισμό και κνησμό. Εμπειρικά, αν το πρόβλημα του
κνησμού εμφανίζεται μετά από κάποια περιποίηση που
προηγήθηκε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια πιο ήπια
ρουτίνα καθαρισμού με καταπραϋντικά συστατικά.

ΜΥΘΟΣ #4:
Η περιποίηση των μαλλιών θα έπρεπε να
είναι διαφορετική το χειμώνα σε σχέση
με το καλοκαίρι εξαιτίας της αλλαγής της
θερμοκρασίας
ΑΛΗΘΕΣ. Το χειμώνα, το ακραίο κλίμα προκαλεί
προβλήματα στο δέρμα και κατά συνέπεια στο τριχωτό.
Συγκεκριμένα, ο κρύος και ξηρός αέρας έξω, σε συνδυασμό
με τον θερμό και ξηρό αέρα μέσα, μπορεί να οδηγήσει σε
ένα ξηρό τριχωτό. Όταν το τριχωτό ξηραίνεται, μπορεί
να γίνει σφιχτό, κνησμώδες και επιρρεπές στην πιτυρίδα.
Προτείνετε στους πελάτες σας να κάνουν μεγάλα, ζεστά
μπάνια και/ή να ενσωματώσουν στη ρουτίνα περιποίησης
μαλλιών τους το flake control shampoo and treatment.
Η προστασία από τους ερεθισμούς με τη χρήση καπέλου
το χειμώνα είναι κατά το ήμισυ αληθής. Ένα καπέλο
προστατεύει το τριχωτό από τον ξηρό αέρα, αλλά αν το
φοράτε για πολλή ώρα, δημιουργείται ένα μικροκλίμα
που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μικροβίωμα του
τριχωτού. Για παράδειγμα, οι μύκητες του δέρματος
προτιμούν ένα ζεστό, υγρό περιβάλλον που είναι επίσης
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά όπως το σμήγμα.
Τα προϊόντα διάσπασης όπως τα ελεύθερα λιπαρά οξέα
που δημιουργούνται σε αυτή τη διαδικασία ερεθίζουν
επίσης το τριχωτό μας οδηγώντας σε πιτυρίδα. Αυτό
σημαίνει, ναι στο καπέλο, αλλά είναι σημαντικό να
"αερίζετε" το τριχωτό της κεφαλής σας ξανά και ξανά.

ΜΥΘΟΣ #5:
Τα γονίδια, το άγχος και η διατροφή
καθορίζουν τι είδους περιποίηση χρειάζεται
το τριχωτό & τα μαλλιά
ΑΛΗΘΕΣ. Ουσιαστικά, έχει να κάνει με την παροχή στο
σώμα όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών
που χρειάζεται μέσα από μια υγιή και ισορροπημένη
διατροφή υποστηρίζοντας έτσι το τριχωτό και τα μαλλιά
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το δέρμα και τα μαλλιά
μας εκτίθενται σε ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων
άγχους κάθε μέρα: βλαβερά βακτήρια, περιβαλλοντική
ρύπανση ή υπερβολικό υπεριώδες φως. Για να
εξουδετερώσουν τέτοιου είδους παράγοντες, οι βιταμίνες,
τα αντιοξειδωτικά και τα ιχνοστοιχεία πρέπει να αποτελούν
σημαντικά συστατικά μιας ισορροπημένης διατροφής.
Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα, καθώς είναι σημαντικά για μια υγιή ασπίδα
του δέρματος. Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν από τις
ελεύθερες ρίζες στα κύτταρα και έτσι συμβάλλουν στο να
διατηρηθούν οι ρίζες των μαλλιών ζωντανές. Οπωσδήποτε,
οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι απαραίτητα επειδή
συντηρούν διάφορες διαδικασίες στα κύτταρα. Είναι
ωφέλιμα επίσης για το τριχωτό της κεφαλής αλλά και
για τον τριχοθύλακα.
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WWW.SCHWARZKOPFPRO.COM

ακολουθήστε μας στο @schwarzkopfpro

