A fiatalos,

ragyogó hajért!

NŐI HAJHULLÁS - KUTATÁS PROGRAM

MEGÉRKEZETT A TRICOVEL® CSALÁD LEGÚJABB
TAGJA A TRICOVEL® TRICOAGE 45+!

A változókor környékén a haj is
változásokon mehet keresztül,
ezért több törődést igényel.

A Tricovel® Tricoage 45+ étrend-kiegészítő tablettát a Tricovel®
család gyártója, a nagy múltú olasz Giuliani gyógyszercég Haj
Kutatási Részlege fejlesztette ki menopauza előtt álló, illetve
menopauzás nők részére.
Ebben a füzetben szeretnénk bemutatni Önnek a Tricovel®
Tricoage 45+ étrendkiegészítő tablettát. Amennyiben kérdése
merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal, kézséggel állunk
a rendelkezésére.
Exeltis Magyarország Kft.
A Tricovel® család magyarországi
kizárólagos forgalmazója
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A HAJ
A hajnak ugyanúgy, mint régen, ma is esztétikai értéke van. Nők
és férfiak egyaránt vágynak az erős, dús, egészséges hajkorona
megtartására.
A hajunk meghatározott növekedési ciklus szerint keletkezik, hullik ki és nő újra. Naponta 80-100 hajszál hullik ki, melyek helyett
újak nőnek. Optimális körülmények között ez a ciklikus folyamat
egész életünk során fennmaradhat.

Kiegyensúlyozatlan
étrend,
évszak-váltás,
napsugárzás,
dohányzás, érzelmi stressz, várandósság, szülés, hormonális változás, egyes gyógyszeres kezelések hatására azonban előfordul,
hogy a kihullott hajszálak helyett
nem nőnek újak, vagy
az újonnan növő hajszálak
vékonyabbak és gyengébbek. Ez hajhulláshoz, hajvesztéshez vezet, mely a
teljes hajas fejbőrt érintheti.
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BIOEQUOLO® - SZABADALMAZTATOTT,
INNOVATÍV HATÓANYAG-KOMPLEX
A Bioequolo® a Giuliani gyógyszercég Haj Kutatási Részlege
által célzottan kifejlesztett hatóanyag-komplex. Temészetes
összetevőket, indás infűt (Ajuga Reptans), fermentált szóját tartalmaz, továbbá a formulát gazdagították biotinnal, mely hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához, valamint argininnel,
ornitinnel, kálcium pantotenáttal, rezveratrollal, rézzel és cinkkel,
mely utóbbiak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez
járulnak hozzá. A réz hozzájárul a haj normál pigmentációjához,
a cink pedig szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben, beleértve a keratint.
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ÚJ HATÓANYAG KOMPLEX

Fermentált
szója
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ELLENŐRZÖTT HATÉKONYSÁG
A Tricovel® Tricoage 45+ tabletta hatását, a gyógyszervizsgálatoknál megszokott tudományos felépítésű klinikai vizsgálatban
is igazolták, melyet menopauzás nők esetében végeztek, akik
3 hónapon át szedtek napi egy tablettát.

TRICOVEL® TRICOAGE 45+
A FIATALOS, RAGYOGÓ HAJÉRT!
Bioequolo® hatóanyag-komplexet tartalmaz, amely
természetes összetevőknek, az indás infűnek (Ajuga
Reptans) és fermentált szójának az egyedülálló és
szabadalmaztaott kombinációja

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS
A nyújtott hatóanyag-leadási technológiának
köszönhetően a Bioequolo®-t tartalmazó
Tricovel® Tricoage 45+ napi egyszeri bevétele elégséges a hatóanyagok elnyújtott
felszabadulásának biztosításához.
A tabletta bevétele reggelinél,
vagy főétkezéskor optimális, lehetőleg
egészben
lenyelve,
szétrágás, vagy széttörés nélkül.
A kezelés ajánlott időtartama:
legalább 3 hónap.
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Napi 1 tabletta – a nyújtott hatóanyag-leadási
technológiának köszönhetően

tabletta
NAPONTA

Igazolt hatékonyság

Legalább 3 hónapos
alkalmazási időtartam

Optimális felszívódás
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A VÁLTOZÓKOR KÖRNYÉKÉN 
A HAJUNK IS TÖRŐDÉST IGÉNYEL
Arginin - Ornitin - Szója izoflavonok Biotin - Folsav - Liposzomális cink Réz - Rezveratrol - Kálcium
pantotenát - Rutin

Fermentált
szója
Exeltis Magyarország Kft.
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