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Tratament fiole impotriva caderii
parului pentru barbati cu sampon
cadou-200 ml 1 ml FOLTENE

Actiune: se compune din doze unice de tratament
bazate pe actiunea sinergica a 3 ingrediente :
TRICOSACCARIDE®, patent activ
Foltène®PHARMA, ZANTHIN, un puternic
antioxidant si un COMPLEX HRANITOR DE
AMINOACIZI SI VITAMINE

Tricosaccaride®: amestesc de polizaharide
naturale care stimuleaza cresterea parului si
fortifiaza radacina acestuia; stopeaza eficient
caderea parului si restabileste echilibrul natural al

scalpului;

Complex hranitor: amestec de aminoacizi si vitamine (A, B5, PP, C, E), esentiale pentru sanatatea
parului si a scalpului.

Zanthin: antioxidant puternic extras din microalge (de 500 de ori mai eficient decât vitamina E).
Acesta protejează împotriva radicalilor liberi și previne îmbătrânirea scalpului.

Studiile clinice* demonstreaza ca Foltène®PHARMA pe baza de Tricosaccaride®:

Creste numarul firelor de par noi in faza de crestere (Anagen);
Scade numarul firelor de par aflate in faza de cadere (Telogen);
Favorizeaza cresterea parului, confera rezistenta, vitalitate si un aspect sanatos;

* Spitalul San Raffaele, Milano- test dublu orb (comparatie cu efect placebo) efectuat pe un esantion
de 52 de pacienti diagnosticati cu alopecie androgenetica (stadiile II-III pe scara Hamilton/ stadiile I-
II pe scara Ludwig)

Incepeti aplicarea de la primele semne ale caderii parului, in stadiu incipient

Faza de atac: 3 fiole pe saptamana timp de 2 luni;

Faza de intretinere: 2 fiole pe saptamana timp de 6 saptamani;

Durata tratamentului trebuie evaluata in functie de rezultatele obtinute.

Produsul a fost testat dermatologic si tolerabilitatea sa maxima permite utilizarea pe termen lung,
daca este necesar.

Tratamentul trebuie repetat de cel putin doua ori pe an (primavara si toamna).

Fiecare cutie contine cantitatea de fiole necesare unei luni de tratament.
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Tratamentul poate fi aplicat atat pe parul umed (dupa spalare), cat si pe parul uscat ( dar trebuie ca
scalpul sa fie curat).

NU CLATITI

DESTINAT STRICT UZULUI EXTERN,

Mod de prezentare: 100 ml (12 fiole)

Aplicarea tratamentului Foltène®PHARMA poate provoca la inceput o usoara inrosire a pielii
datorita unui vasodilatator care stimuleaza microcirculatia la nivelul scalpului pentru a favoriza
absorbtia substantelor nutritive.

Evitati contactul cu ochii. In caz contrar, clatiti cu apa din abundenta.

Nu aplicati tratamentul in cazul in care scalpul prezinta iritatii, alergii, diverse leziuni sau in caz de
hipersensibilitate la unul dintre ingrediente.


