TECHNOLOGIA LLLT

PRZECIWKO UTRACIE I PRZERZEDZENIU WŁOSÓW

Pierwszy w Polsce raport

RYNEK PRODUKTÓW

TERAPIA CZERWONYM, ZIMNYM ŚWIATŁEM LASERA Z WYKORZYSTANIEM
LOW LEVEL LASER THERAPY W OSTATNICH LATACH ZDOBYWA CORAZ WIĘKSZĄ
POPULARNOŚĆ W RÓŻNYCH OBSZARACH MEDYCYNY.
NAŚWIETLANIA LASEREM POMAGAJĄ W LECZENIU WIELU SCHORZEŃ
(NIE TYLKO DERMATOLOGICZNYCH, ALE TAKŻE NP. NEUROLOGICZNYCH),
PRZYSPIESZAJĄ RÓWNIEŻ GOJENIE SIĘ RAN.
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Takie pobudzenie energią lasera
• może stymulować wzrost włosów poprzez
podwyższenie poziomu energii komórkowej za pomocą zwiększonej produkcji ATP,
• wzmaga przepływ krwi do mieszków włosowych,
• zwiększa wprowadzaną ilość tlenu i substancji odżywczych,
• działa antyoksydacyjnie,
• przyśpiesza usuwanie takich niekorzystnych
substancji jak DHT.
Terapia światłem lasera HairMax wspiera przywrócenie naturalnego cyklu wzrostu
włosów, co powoduje wzrost nowych włosów, które są gęstsze, grubsze i pełne życia.
Wyniki po zastosowaniu terapii
urządzeniem Hairmax
Pierwsze efekty mogą być widoczne od 8 do
12 tygodni. Aby uzyskać jak najlepsze efekty, urządzenia należy używać co drugi dzień
czyli 3-4 razy w tygodniu, najlepiej tak długo jak to możliwe. Stosując urządzenia regularnie już po 8 tygodniach możemy zaobserwować szybszy wzrost włosów, które rosną
grubsze i dobrze odżywione. Włosy przestają nadmiernie wypadać, a w miejscu tych,
które wypadły pojawiają się nowe, zdrowe
włosy.
Uczestnicy badań klinicznych zauważyli, że
laser:

Urządzenia można używać również profilaktycznie – prewencyjnie, w celu poprawy kondycji i zagęszczenia włosów. HairMax wspiera przywrócenie naturalnego cyklu wzrostu
włosów, co powoduje wzrost nowych włosów, które są gęstsze, grubsze i pełne życia.

• Ogranicza łojotok
• Hamuje wypadanie włosów
• Zwiększa gęstość i grubość
• Ożywia zniszczone włosy
• Odwraca proces miniaturyzacji włosów

Zasada działania technologii LLLT
w urządzeniach Hairmax
Urządzenia HairMax działają na zasadzie fotobiostymulacji laserowej. Zapewniają dotarcie delikatnego i odżywczego światła
lasera do mieszków włosowych, co może stymulować uwalnianie energii i tworzyć zdrowsze warunki dla wzrostu włosów.

Uczestnicy badań z siwymi włosami również
zauważyli, że zaczęła wyrastać mniejsza ilość
siwych włosów.
Stosując urządzenia HairMax, nie zanotowano niekorzystnych skutków ubocznych. Dodatkowo jest to leczenie bez środków farmakologicznych. W celu uzyskania trwałego,
zadawalającego efektu, urządzenia należy
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Wskazania do zastosowania terapii
światłem lasera z wykorzystaniem
technologii LLLT
Urządzenia HairMax służą do leczenia utraty
włosów każdego rodzaju, głównie łysienia
androgenowego i promowanie wzrostu włosów u mężczyzn, których w Klasyfikacji Norwood-Hamilton określono jako typ od IIa do
V, a także u kobiet, u których według skali
łysienia Ludwig (Savin) stwierdzono stopień
łysienia włosów I-4, II-1, II-2, lub występuje
u nich łysienie okolicy czołowej z fototypem
skóry od I do IV w klasyfikacji Fitzpatricka.
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używać jak najdłużej. W przeciwnym razie
włosy, które urosły, wypadną w swoim czasie zgodnie z fazami wzrostu włosów.
Przeciwwskazania do zastosowania
terapii światłem lasera
z wykorzystaniem technologii LLLT:
• ciąża, karmienie piersią oraz zażywania leków fotouczulających
• wiek poniżej 18 lat, bez konsultacji z lekarzem ponieważ nie było przeprowadzonych
badań klinicznych na tej grupie osób.
• Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi
 probata FDA
A
Rekomendowany przez lekarzy i trychologów
Gwarancja satysfakcji
Przetestowaliśmy/ polecamy!
Stwierdzono przewlekłe łysienie telogenowe.
Terapia laserem Hair Max trwała 3 miesiące,
zabieg co drugi dzień, w 3 pozycjach na głowie.
Jednocześnie stosowano wcierki. Oraz
szczotkowanie dwa razy dziennie.
Zaobserwowano wyraźnie zmniejszenie wypadania włosów, bardzo dużo włosów odrastało.
Włosy przestały się puszyć, ich wygląd był
zdrowszy niż przed zastosowaniem lasera.

