Śmiali się, gdy kupiłam HLC... ale
gdy odrosły mi włosy a
kompleksy minęły
bezpowrotnie!
"Kilka osób z mojego otoczenia nie mogło uwierzyć, że kupiłam HLC - Hair Loss Cream Krem przeciw wypadaniu włosów). Śmiały się, że marzyła mi się głowa pełna włosów i
spokojne życie bez ciągłego liczenia wypadających włosów, życie bez pieczenia, swędzenia
i zaczerwienienia skóry głowy, po tych wszystkich nieudanych terapiach, metodach babci,
szamponach, kremach, maściach i żelach, które zwiększyły wypadanie włosów, wywołały
łupież, białe plamy na głowie i nadwrażliwość skóry, jak również spowodowały
powstanie trądziku.

Strona www
Ja jednak uważałam, że to była dobra decyzja. Dokładnie przeczytałam opis, produktu,
wyniki badań naukowych i opinie prawdziwych klientów podpisane imieniem i
nazwiskiem. Dokładnie przestudiowałam całą zawartość strony i doszłam do wniosku, że
jest to dokładnie taki produkt, którego mi najbardziej potrzeba.
Ostatecznie przekonał mnie fakt, że to o czym piszą na tej stronie brzmi logicznie:
ponieważ żyję w ciągłym stresie, jestem alergiczką i często farbuję włosy a na dodatek nie
mam czasu aby odpowiednio dbać o zdrowie. W moich włosach z całą pewnością
brakowało składników zawartych w HLC. W moim organizmie była zaburzona
równowaga, co objawiało się rozprzestrzeniającą się utratą włosów, swędzeniem,
pieczeniem, zaczerwieniem skóry głowy a także kompleksami i frustracją z powodu
łysienia.
Dzisiaj już nikt się nie śmieje. Prawdę mówiąc wszyscy zdębieli, gdy pozbyłam się łysiny,
mam znów bujne, długie, gęste, błyszczące i zdrowe włosy, przestała swędzieć mnie głowa
i zniknęło zaczerwienienie skóry głowy. Zobaczyli jak mała, ale bardzo inteligentna
zmiana w podejściu do leczenia łysienia wpłynęła na moje zdrowie, moje włosy i dobre
samopoczucie."
Stosujesz HLC a zyskujesz dużo więcej
Stosujesz HLC, więc panujesz nad swoim zdrowiem i co za tym idzie - wypadaniem włosów. Już nie
towarzyszy ci nieśmiałość, przygnębienie, niepokój, brak pewności siebie i niska samoocena . Wreszcie
nie masz wrażenia, że coś wymyka się spod kontroli i nie sposób temu przeciwdziałać. Wreszcie panujesz
nad równowagą swojego organizmu. Tekst ten kieruję do wszystkich, którzy chcą być zdrowi, lecz brakuje
im czasu, aby odpowiednio planować i dbać o swoje zdrowie a co za tym idzie o swoje włosy. Kieruję go do
tych, którzy podejmują racjonalne decyzje i rozumieją, że stan ich zdrowia w dużej mierze zależy od
jakości stosowanych ziół i suplementów.
Jeśli nie masz problemów z łysieniem. Jeśli nie szukasz wiedzy na temat tego:
•

jak zapanować nad rozprzestrzeniającą się utratą włosów,

•

co zrobić aby włosy nie "wychodziły" w wyniku pociągania na obrzeżach ognisk łysienia,

•

jak pozbyć się swędzenia , pieczenia i zaczerwienienia skóry głowy,

•

jak opanować złuszczanie się naskórka,

•

co zrobić, aby pozbyć się kompleksów z powodu łysiny,

•

jak odzyskać pewność siebie i wysoką samoocenę,

•

jak uzyskać bujne i zdrowe włosy,

•

co zrobić aby łatwo i szybko pozbyć się łysiny i mieć gęste włosy,

•

jak pozbyć się nieśmiałości, przygnębienia i ciągłego niepokoju,

•

jak minimalnym nakładem mieć dobre samopoczucie.
Jeśli ta wiedza Cię nie interesuje, to nie czytaj dalej. Nie zainteresuje Ciępraktyczna wiedza jak
wprowadzić inteligentne zmiany w podejściu do leczenia łysienia i cieszyć się dobrym zdrowiem i
samopoczuciem.
Tylko wyobraź sobie
" Stajesz przed lustrem - roześmiana twarz. Nie możesz się nadziwić. To jest twarz zdrowego i
szczęśliwego człowieka. Koniec z wypadającymi włosami. Skończyło się swędzenie , pieczenie i
zaczerwienienie skóry. W końcu naskórek na głowie nie złuszcza Ci się. Nie masz jednostronnych bólów
głowy. Oddychasz lekko i zdrowo.
Rano budzisz się wyspana, wypoczęta, przeciągasz się i chętnie wstajesz z łóżka. Pierwszy raz od wielu
miesięcy nie musisz martwić się, że przy porannym czesaniu się znów będą Ci wypadać włosy. Skończyły
się problemy żołądkowo-jelitowe spowodowane wiecznym stresem i przygnębieniem z powodu krępującej
łysiny. Co lepsze, w nocy nie obudził Cię okropny koszmar senny wywołany wiecznym stresem i
poczuciem lęku, że zgubisz tupecik i wszyscy zobaczą że jesteś łysa.
Słyszysz komentarze znajomych, mnóstwo komentarzy, jak echo w studni: Jak ona ładnie wygląda! Jak
jest spokojna i wyciszona! Jakie ma gęste, lśniące i zdrowe włosy! Jak ona to zrobiła? Pięknieje w oczach!
Co to za kosztowna metoda?
Ty uśmiechasz się i dalej robisz swoje. Może kiedyś zdradzisz im sekret, tylko tym, których lubisz
najbardziej :) Wiesz, że to HLC - skuteczny preparat o naukowo udowodnionym działaniu. Stosujesz HLC
i znika łysina, swędzenie, pieczenie i zaczerwienienie skóry głowy. Mija niepokój, zdenerwowanie i
przygnębienie, że ktoś zobaczy Twój tupecik. Bez stresu i wysiłku przeszywający ból głowy odchodzi w
zapomnienie. Żadnych syntetycznych preparatów, kremów, maści czy sprawdzonych sposobów babci na
odrost włosów, których po prostu nie znosiłaś stosować.
Dodatkowo znikają kompleksy, niepokój i wieczny stres, czujesz się świetnie. Poprawia się Twoja
samoocena. A na dodatek Twoje włosy nie elektryzują się i są gęstsze niż przedtem.
Otwórz oczy. Koniec marzeń? Nie! To nie muszą być marzenia. To jest zwykła rzeczywistość osób, które
stosują nasz HLC, rzeczywistość poparta wieloletnimi badaniami naukowymi i klinicznymi. Ta
rzeczywistość może być również Twoim udziałem."
Opuść tę stronę, jeśli…
Jeśli jesteś całkowicie zadowolony

•

z gęstości swoich włosów,

•

z ilości swoich włosów,

•

z jakości swoich włosów,

•

ogólnie ze swojego zdrowia, samopoczucia i wyglądu,

… w takim razie możesz w tym momencie opuścić tę stronę. Wprowadzenie inteligentnych zmian w
podejściu do leczenia utraty włosów, które pozwolą Ci niewielkim wysiłkiem dokonać wielkich

pozytywnych zmian w Twoim zdrowiu i samopoczuciu już Ci nie pomoże, skoro osiągnąłeś pełnię
zdrowia.
Jeśli jednak chciałabyś odkryć i bez problemu wprowadzićnieprzyzwoicie skuteczną i prostą zmianę w
podejściu do leczenia łysienia. Jeśli chciałabyś zastosować preparaty, które działają tak niesamowicie
skutecznie, że będziesz mogła śmiać się z "łysienia",przeczytaj następny akapit.
UWAGA na łysienie telogenowe!
Łysienie telogenowe jest to najczęstsza postać utraty włosów. Występuje najczęściej po 30 i 40 roku
życia. Może jednakpojawić się u każdego i w każdym wieku.
Dane statystyczne podają, iż ponad 50% mężczyzn, przekraczających pięćdziesiątkę, jest
dotkniętych łysieniem. Pomimo wielu badań przyczyna łysienia pozostaje w zasadzie nadal nieznana.
Wypadanie włosów typu męskiego jest częstsze u mężczyzn (u rasy białej dochodzi do 100%),
jednak zdarza się również u kobiet. U mężczyzn łysienie obejmuje kąty skroniowo-czołowe i szczyt
głowy. Natomiast u kobiet zajmuje większą powierzchnię owłosionej skóry głowy. Nasilenie i szybkość
wypadania włosów zależy od nie znanych dotąd czynników genetycznych i hormonalnych.
Łysienie telogenowe polega na przejściu większej niż normalnie liczby włosów rosnących w fazę zaniku
(katagen) i spoczynku (telogen). Po zakończeniu tego procesu znacznie zwiększa się liczba włosów
telogenowych. Wzmożona utrata włosów pojawia się po 2-4 miesiącach od momentu zadziałania czynnika
szkodliwego. Mechanizm telogenowy charakterystyczny jest głównie dla łysienia androgenowego u obu
płci. Może jednak być także skutkiem wielu różnych czynników. Do głównych przyczyn łysienia
telogenowego zalicza się:

•

leki: cytostatyki i antymetabolity (cyklofosfamid, metotrexat), tyreostatyki (metyltiouracyl), hormony
(tyroksyna, androgeny), leki przeciwzakrzepowe (kumaryna, heparyna), retinoidy (acitretin, etretinat),
leki obniżające poziom cholesterolu (klofibrat), betablokery (propranolol, metoprolol), inne: lit, sole
złota, amfetamina, lewodopa, bromokryptyna,

•

przewlekłe choroby układowe: toczeń rumieniowaty (SLE) i inne kolagenozy, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, ciężkie choroby wątroby, nie wyrównana cukrzyca,

•

zabiegi operacyjne,

•

zaburzenia hormonalne: nadczynność i niedoczynność tarczycy, hiperprolaktynemia, hiperandrogenizm,

•

infekcje: ostre choroby gorączkowe (np. dur), ostre infekcje wirusowe (np. grypa, odra), przewlekłe
infekcje (kiła, gruźlica, AIDS),

•

niedobory żywieniowe: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedobór cynku, witaminy B, kwasu foliowego,
alkoholizm, diety ubogobiałkowe, zespoły złego wchłaniania,

•

zatrucia solami metali ciężkich - bizmut, arsen, rtęć, ołów, tal,

•

fizyczne: radioterapia,

•

mechaniczne: wskutek nadmiernego naciągania, wyrywania,

•

chemiczne: farby, lakiery do włosów,

•

choroby samych włosów: grzybice,

•

po porodzie: w czasie trwania ciąży wzrasta wydzielanie estrogenów, które hamują wypadanie włosów.
Nagły spadek poziomu tych hormonów po porodzie, a także sam poród są przyczyną przejścia licznych
mieszków w fazę katagenu. Rozlane przerzedzenie włosów pojawia się między 11a 16 tygodniem po
urodzeniu dziecka. Włosy odrastają samoistnie, bez leczenia, w ciągu 6 miesięcy.
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Zaraz poznasz sekret!
Wyjawię Ci sekret pierwszej inteligentnej zmiany w podejściu do wypadania włosów.
Czy jesteś gotowy na poznanie sekretu?
Właściwie, dlaczego czytasz ten tekst? Co Cię obchodzi sekret produktu, którego zadowolonym
użytkownikiem wkrótce się staniesz? Też chcesz wiedzieć, co to za siła skłoni Cię do zapłacenia za HLC.
Jesteś od krok od sekretu, który skłonił do nabycia naszego produktu tysiące obecnych i przyszłych
klientów i w tym momencie skłania kolejnych.
Młodzi ludzie… Czy grozi Wam Alopecia Areata?
Łysienie plackowate ( Alopecia Areata - AA) jest częstą jednostką chorobową, stanowiącą ok. 2%
wszystkich dermatoz. Występuje zarówno u ludzi, jak i u innych ssaków, może pojawić się w każdym
wieku. Jest niezwykle częstym schorzeniem dermatologicznym, dotykającym zarówno kobiety jak i
mężczyzn. Aczkolwiek nieco częściej dotyczy ono kobiet i może mieć to związek z oddziaływaniem
estrogenu na system immunologiczny organizmu. Może występować w każdym wieku, z tym że
najczęściej występuje u dzieci i młodych osób dorosłych. Uwaga ! Około 50% pacjentów ma objawy
łysienia plackowatego przed 20 rokiem życia.
Charakterystyczne jest nagłe wypadnięcie włosów na skórze głowy w postaci jednego lub kilku
okrągłych ognisk, w obrębie których nie stwierdza się bliznowacenia. Z czasem obszary te powiększają
swoje rozmiary, zwiększa się również ich liczba. Na obrzeżu ognisk widoczne są krótkie, pojedyncze,
ułamane włosy. Zlewanie się ognisk i wypadnięcie włosów na całej głowie i określane jest jako alopecia
totalis. Natomiast utrata włosów na całym ciele nazywana jest alopecia universalis. Obserwuje się
wówczas również utratę brwi i rzęs. W 60% przypadków w ciągu roku dochodzi do samoistnego odrostu
włosów.
Utrata włosów w łysieniu plackowatym jest całkowicie odwracalna. Nawroty choroby mogą występować
co kilka miesięcy nawet co kilka lat. Odrastające włosy są zwykle cienkie lub przejściowo pozbawione
barwnika. Czasem obserwuje się odrastanie włosów w pojedynczych ogniskach i wypadanie w innych.
Jest to nieprzewidywalne.
Niezwykle niekorzystnie rokuje fakt wystąpienia u chorego objawów atopii, zdiagnozowania łysienia
plackowatego u dzieci we wczesnym dzieciństwie oraz rozległe zmiany.
Ukazane poniżej przyczyny powstawania tego schorzenia mają charakter hipotetyczny:

•

stres psychologiczny (stres długotrwały lub pojedynczy, bardzo stresujący incydent),

•

schorzenie to najczęściej rozwija się w rodzinach, w których występują także inne schorzenia i
choroby, takie jak: alergie, astma, katar sienny, egzema, bielactwo, tarczyca, cukrzyca, anemia złośliwa,
choroba Addisona,

•

predyspozycje genetyczne (wcześniej w rodzinie niekoniecznie musiało się objawiać to schorzenie, ale
ktoś z rodziny mógł być nosicielem tego rodzaju genów), schorzenie to może być wynikiem infekcji
wirusowej lub bakteryjnej,

•

przemiany hormonalne (schorzenie to może się cofać lub odnawiać w okresie przemian hormonalnych:
dojrzewanie, ciąża, przekwitanie),

•

długoterminowy kontakt z pewnymi chemikaliami (np. praca w zakładach chemicznych),

•

fizyczne uszkodzenia ciała (związany z tym bardzo silny stres psychiczny),

•

zmiany pór roku (osoby dotknięte tym schorzeniem donoszą, ze w zimie nasilają się objawy schorzenia;
latem natomiast następuje częściowy odrost włosów).

W badaniach na 506 przypadkach choroby leczonych w szpitalu214 było w wieku poniżej 15 lat,
natomiast 214 chorych w wieku 15-35 lat. Istnieje kilka teorii wyjaśniających przyczyny tej
przypadłości. Pierwsza mówi, że jest to choroba pasożytnicza. Pojawia się jakby w epidemiach w
instytucjach, zwłaszcza we Francji i Niemczech. Inna teoria mówi, że jest to spowodowane nienormalną
reakcją nerwową, na przykład w przypadku szoku, strachu, stanów nerwowych. Oczywiście przyczyny
mogą się ze sobą łączyć.
Zakłada się, iż to schorzenie jest autoimmunologiczną reakcją organizmu. Polega ona na tym, że ciało
atakuje własne mieszki włosowe. Miejsca wypadania włosów są skupione, tworząc łyse "placki". Aloepecia
Łysienie plackowate leczone jest kortyzonem, który pomaga zlikwidować zapalenie. Ważnym czynnikiem
powodzenia leczenia, czyli zarówno zahamowania procesu jak i odrostu włosów, jest wczesna reakcja na
ich wypadanie. Pomimo to, iż szybkie przystąpienie do leczenia daje duże szanse na prawie całkowitą
regenerację włosów, choroba ta ma tendencję do nawrotów.
W leczeniu tego rodzaju łysienia dużą rolę odgrywa odżywanie. Cierpiąc na łysienie plackowate warto
ograniczyć ilość pożywienia sprzyjającego zapaleniom: nasycone tłuszcze, nabiał i inne produkty
spożywcze pochodzenia zwierzęcego; w zamian należy jeść więcej chleba pełnoziarnistego, kasz oraz
tłuszczów nienasyconych np. olej z oliwek, olej z wiesiołka, avocado, orzechy.
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Pokażę Ci jak inteligentnie zapanować nad wypadaniem włosów i pozbyć się swędzenia, pieczenia i
zaczerwienienia skóry głowy a dodatkowo mieć piękne, gęste i lśniące włosy…

… nawet o tym nie myśląc.
Czy Twoje obecne wysiłki by pozbyć się Alopecia Areata i łysienia telogenowego to syzyfowa praca?
Wkładasz w nie coraz więcej pieniędzy a rezultaty zupełnie Cię nie zadowalają? Spójrzmy prawdzie w
oczy. Czytasz dalej, więc potrzeba Ci rad, co zrobić, aby efektywnie pozbyć się kompleksów z powodu
łysiny i zapanować nad wypadaniem włosów…
•

Jak dużą masz obecnie łysinę?

•

Ile dziennie włosów Ci wypada?

•

Czy chcesz czuć się świetnie ze swoimi włosami?

•

Czy czujesz przygnębienie, nieśmiałość i frustrację z powodu swojej łysiny?

•

Czy chcesz znów być pewna siebie i zadowolona ze swoich włosów?
No właśnie. A to można poprawić. Tę różnicę można zlikwidować. Możesz mieć włosy o jakich marzyłaś,
możesz przestać się denerwować z powodu swojej łysiny. Niejeden to zrobił i niejeden zrobi. To, czy do
nich dołączysz zależy od tego, jak wykorzystasz wiedzę nabytą w GesteWlosy.pl.
Choroby a łysienie
Łysienie a zaburzenia hormonalne
Bywa , iż przyczyną łysienia jest nadczynność lub niedoczynność tarczycy. W przypadku nadczynności
tarczycy łysienie na skórze głowy może przyjmować postać rozlaną lub ograniczoną, głównie do okolicy
czołowej. Obserwuje się również przerzedzenie włosów w okolicy narządów płciowych. W przypadku
niedoczynności tarczycy oprócz wyłysienia skóry głowy niezwykle często dochodzi do wyłysienia 1/3
zewnętrznej części brwi. Włosy stają się wtedy przerzedzone, suche, szorstkie i łamliwe.
Łysienie a choroby zakaźne

Jednym z podstawowych objawów chorób zakaźnych jest długotrwała podwyższona temperatura ciała
człowieka. Może ona spowodować nadmierną utratę włosów. W takim przypadku proces łysienia
najczęściej występuje w 3 miesiące po wystąpieniu gorączki i ma charakter rozlany, zwykle jest bardziej
nasilone w okolicy czołowo-ciemieniowej. Wypadanie włosów najczęściej obserwuje się po przebyciu duru
brzusznego, odry, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowych, a także gruźlicy i kiły w okresie wtórnym.
Łysienie a cukrzyca
Łysienie u pacjentów chorych na cukrzycę ma zwykle charakter rozlany, o największym nasileniu zmian w
okolicy szczytu głowy. Utrata włosów u chorych na cukrzycę polega na patomechanizmie telogenowym.
Zwiększona utrata włosów zwykle poprzedzona jest cukrzycą trwającą wiele miesięcy lub nawet lat.
Chorzy otrzymujący insulinę wykazują lepszy stan owłosienia głowy i wyższy odsetek włosów
anagenowych niż pacjenci leczeni innymi preparatami.
Łysienie a choroby wątroby
W ciężkich chorobach wątroby występuje łysienie o charakterze rozlanym związane z zaburzeniami
metabolizmu aminokwasów. Bardzo często skutkiem tego jest kobiecy typ owłosienia łonowego u
mężczyzny. Zarówno u pań jak i u panów można zaobserwować zmniejszenie gęstoci albo zupełny zanik
włosów na klatce piersiowej i pod pachami.
Terapia przeciwdziałająca łysieniu powinna być stosowana jak najwcześniej. Otóż zaraz po
zaobserwowaniu pierwszych objawów łysienia androgenowego. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym
lepsze efekty daje owe leczenie. Można całkowicie powstrzymać proces łysienia, a także stymulować
odrost włosów. Skuteczne i bezpieczne leczenie łysienia może odbywać się pod kontrolą lekarza
dermatologa. Podczas pierwszej wizyty ustali on rodzaj łysienia, jego przyczynę oraz dobierze właściwą
formę terapii. Niezwykle istotne jest, aby lekarz przedstawił pacjentowi wszystkie dostępne metody
leczenia. Wybór właściwej powinien być podyktowany skutecznością działania (ważne by preparat działał
na przyczynę łysienia, a nie tylko leczył objawy) i bezpieczeństwem. Dla niektórych osób ważna może być
dodatkowo wygoda stosowania.
Na efekty odpowiednio dobranej terapii należy poczekać od 2-4 miesięcy. Maksymalny efekt leczenia
można obserwować w ciągu 12-24 miesięcy i aby go utrzymać nie należy bezwzględnie przerywać kuracji.
Długi czas oczekiwania na efekty wynika z faktu, iż fazy cyklu wzrostu włosa są długie. A mianowicie
włos rośnie ok. 1,5 cm na miesiąc na zdrowej skórze głowy. W celu odzyskania utraconych włosów
potrzeba kilka cyklów wzrostu włosa. Im wcześniej rozpocznie się leczenie tym lepsze efekty można
uzyskać. Inną formą leczenia może być przeszczep włosów.
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Nie będę owijał w bawełnę. Zahamowanie wypadania włosów jest niezwykle proste. Życie bez pieczenia,
swędzenia i zaczerwienienia skóry głowy jest prostsze niż Ci się zdaje. Mało tego. Przy tej całej prostocie,
pozbycie się łysienia plackowatego i telogenowego może być niemal w 100% automatyczne.
Czynności te są proste, GDY masz dostęp do super skutecznego HLC.
Czy Ty też nie chcesz, aby łysienie plackowate i telogenowe były kulą u Twojej nogi i dlatego interesujesz
się HLC i dlatego coraz bardziej przekonujesz się do pomysłu zastosowania tej super skutecznej rośliny?

Strona www

Dobrze wiemy, czemu nie stosujesz już tych
wszystkich syntetycznych leków.

UWAGA na stres!!!

Nie można zapominać o dużym wpływie stresu na stan
włosów. Niekiedy zdarza się, że powoduje on nasilenie
wypadania włosów i możliwość wystąpienia łysienia.
Czasem zdarza się, iż pod wpływem stresu nagle
zaczynają wypadać włosy. Sygnałem ostrzegawczym jest
wzmożone wypadanie włosów i znaczna utrata ich
gęstości. W pierwszej grupie przyczyn znajdują sięstresy
fizyczne takie jak, ciąża i poród, odstawienie lub zmiana
środka antykoncepcyjnego, operacja chirurgiczna pod
narkozą, poważne obrażenia ciała, drakońska dieta ze
znaczącym spadkiem masy ciała w krótkim odstępie czasu
oraz ciężkie choroby. Stres ten ma bezpośredni wpływ na
wzrost mieszka włosowego.Drugą grupę
stanowi stres psychiczny wywołany np. przeprowadzką,
ślubem, egzaminami, poważnym wypadkiem
samochodowym, problemami sercowymi lub rodzinnymi,
śmiercią bliskiej osoby. Każda z tych stresujących sytuacji
wywołuje radykalne zmiany w organizmie, następuje utrata
równowagi pociągająca za sobą konsekwencje w postaci
wypadania włosów. Mieszki włosowe zbudowane są z dość
wrażliwych komórek, a zatem stres natychmiast odbija się
na włosach.
Stres to jeden z najbardziej sprzyjających czynników
wywołujących wypadanie włosów. W fachowej
terminologii schorzenie polegające na wzmożonym
wypadaniu włosów powstałe na skutek stresu nazywane
jest łysieniem telogenowym. Okres wzrostu włosa ulega
skróceniu i włos szybciej wypada, pomijając środkową fazę
takich jak zamykanie drzwi, gdy wychodzisz z
uśpienia. Można zaobserwować wówczas nagłe
domu (przypomnij sobie ile razy Ci się zdarzyło
zwiększenie się ilości wypadających włosów podczas
wrócić, żeby sprawdzić, czy zamknęłaś drzwi na codziennej pielęgnacji włosów.
klucz, a jednak drzwi były zamknięte, wszystko Musisz wiedzieć, że każde przedłużające się nadmierne
wypadanie włosów powinno być skonsultowane z
ok.)
lekarzem. Albowiem może to być pierwszy sygnał łysienia
takich jak zmiana biegów, gdy prowadzisz auto o podłożu genetycznym, objaw anemii, stosowania
nieodpowiednich leków, czy braku odpowiednich
takich jak chodzenie, bieganie, czy jazda na
substancji odżywczych w organizmie. Dlatego w
rowerze
powodzeniu leczenia najważniejsze jest znalezienie
przyczyny łysienia. Jeżeli nie mamy do czynienia z
Wszystkie te czynności
ewidentnym stresem, trzeba będzie zrobić badania i
wykonujesz automatycznie, bez konieczności
wykluczyć ewentualną anemię lub niedobór innych
myślenia o nich i niezwykle skutecznie. Takie są minerałów czy protein, które mają wpływ na stan włosów.
też zmiany w podejściu do leczenia łysienia, które Bardzo często pomocna jest zmiana diety i uzupełnienie jej
proponuję. Gdy tylko je zautomatyzujesz działają w odpowiednie preparaty witaminowe. Dodatkowo
wypadanie włosów mogą powstrzymać szampony i kremy
jak jazda na rowerze. Robisz swoje jak należy i
lecznicze.
włosy przestają Ci wypadać i znów masz gęste,
Stosowanie ich jest drogie, trudne, pracochłonne
i prawie nigdy nie przynosi trwałych efektów.
Stosowanie ich przypomina szamotanie się ptaka
w klatce. Zastosujesz jeden preparat, nie
odczuwasz pieczenia, swędzenia i
zaczerwienienia skóry głowy, drugi, na chwilę
zniknie Aloepecia Areata. Stop... znów wypadają
Ci włosy, znów nie możesz pokonać
przygnębienia, niepokoju i stresu wywołanego
łysiną, więc stosujesz kolejną.... i tak bez końca i
bez trwałych rezultatów. I możesz tak się miotać
do końca życia, jak większość....Nie myśl jednak,
że gdybyś tylko trafił na odpowiednią metodę, tę
jedyną to, nic nie robiąc zwalczyłbyś łysienie
telogenowe i plackowate. Warto zastosować kilka
różnych metod, poeksperymentować z czystej
ciekawości. Jednak, żeby mieć trwałe
efekty musisz dokonać trwałych zmian.
Trwałych i inteligentnych, czyli super
skutecznych i łatwych do zastosowania przez
długi okres czasu. Takich, które możesz
zastosować prawie automatycznie:

•

•
•

zdrowe i lśniące włosy, bez konieczności
głowienia się, jaką następną metodę, czy jakie
tabletki, maści i kremy zastosujesz.

Jednak do dziś pomimo wielu badań do końca nie
zdiagnozowano faktycznej przyczyny łysienia. Nadal
kwestią sporną pozostaje związek stresu fizycznego i
psychicznego z wypadaniem włosów. Aczkolwiek
Ciekawy jestem, jak będziesz zaskoczony większość lekarzy dermatologów jest zgodna co do opinii,
skutecznością HLC po tym, jak będziesz go iż występuje istotny związek pomiędzy wzmożonym
wypadaniem włosów a poprzedzającymi je mocno
używać.
stresującymi sytuacjami.
HLC jest nowym, rewolucyjnym produktem,
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Jest on jednak tak pomyślany, by zachować w nim te wszystkie pozytywne cechy preparatów, które znasz,
wysoko cenisz i uważasz za skuteczne.
Mity o łysieniu
Według ogólnej opinii na medycynie zna się każdy Polak. Wiemy, skąd się biorą dolegliwości i jak je
leczyć. Jednak w przypadku tak powszechnego problemu jakim jest łysienie, poglądów jest niemal
tyle, ile ludzi - zarówno tych z bujną, jak i przerzedzoną czupryną. Większość popularnych opinii nie ma
jednak medycznego uzasadnienia.
Ogół ludzi jest zdania, iż łysienie dotyczy tylko mężczyzn. Wystarczy spojrzeć na ludzi wokół nas,
żeby to stwierdzić. Niestety, pozory mylą. Co piąta kobieta ma kłopoty z wypadaniem włosów,
choć nie widać tego na pierwszy rzut oka. Jest to spowodowane faktem, że u kobiet włosy wypadają
równomiernie na całej powierzchni, a nie miejscowo, jak u mężczyzn. Kobiety także starają się za wszelką
cenę ukryć swoje kłopoty z włosami, gdyż wypadanie włosów jest dla nich ogromnym problemem.
Mitów dotyczących nadmiernego wypadania włosów jest o wiele więcej. Słyszy się, że częste
mycie włosów powoduje ich wypadanie. Nie ma takiej groźby, jeżeli używamy odpowiednio dobranego
szamponu. Inni twierdzą, że peruki i kapelusze wyrywają włosy. W rzeczywistości często jest odwrotnie.
Zwłaszcza kobiety z rzednącymi włosami zakładają peruki, kapelusze i czapki, by ukryć mankamenty
fryzury przed ludźmi. Zapewne każdy z nas zetknął się z niektórymi przesądami:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

"Ze stresu można zupełnie wyłysieć.
Rzednące włosy to jedynie problem intelektualistów.
Farbowanie włosów powoduje wypadanie włosów.
Łupież jest przyczyną łysienia.
Nadmierne wypadanie włosów nie dotyczy nastolatków i osób tuż po dwudziestce. Łysienie jest
naturalnym elementem procesu starzenia się.
Przyczyną łysienia u mężczyzn jest nadmiar testosteronu.
Łysienie dotyka wyłącznie mężczyzn. Pozory mylą! Co piąta kobieta ma kłopoty z wypadaniem włosów,
choć nie widać tego na pierwszy rzut oka - u kobiet włosy wypadają równomiernie na całej powierzchni, a
nie miejscowo, jak u mężczyzn.
Częste podcinanie końcówek powoduje wzmocnienie się włosów oraz przeciwdziała ich wypadaniu.
Częste mycie włosów powoduje ich wypadanie. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, pod warunkiem, że
stosujemy preparaty przeznaczone do pielęgnacji włosów.
Łysienie można powstrzymać stosując szampony wzmacniające włosy".
Wszystkie powyższe twierdzenia są zupełnie nieprawdziwe.
Istnieje także niezwykle dużo mitów dotyczących leczenia tej dolegliwości. Już w starożytności stosowano
przeróżne "metody terapeutyczne". "Pierwsza znane remedium pochodzi z Egiptu, sprzed 6000 lat.
Była to mikstura zawierająca psie pazury i kopyta muła, najpierw ścierane, a następnie gotowane
w oleju. Kleopatra aplikowała Juliuszowi Cezarowi spalone myszy domowe, zęby konia, tłuszcz
niedźwiedzia i szpik jelenia". Obecny stan wiedzy jest również niepokojący. Dość znaczna liczba osób
twierdzi, że codzienne szczotkowanie włosów zapobiega ich wypadaniu. Inni golą głowę myśląc, że
odrosną im gęściejsze i mocniejsze włosy. Słyszy się nieraz teorię, że długie stanie na głowie pobudza
porost włosów, a to rzekomo za sprawą zwiększonego dopływu krwi do głowy. Niektóre osoby wierzą w
istnienie produktów kosmetycznych, których stosowanie spowoduje, że włosy będą rosły szybciej i
gęściej.Prawda jest jednak brutalna: wszystkie powyższe sposoby są w świetle nauki równie
bezskuteczne, jak kuracja Kleopatry.
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Wyobraź sobie… :
•

panujesz nad wypadaniem włosów

•

zwalczyłeś łysienie plackowate

•

zapomniałeś co to łysienie telogenowe
Czy to możliwe? (wróć wyżej i przeczytaj akapit o czynnościach automatycznych) I to stosując
jedynie HLC? Brzmi dobrze?
To nie wszystko, dodatkowo:

•

nie masz już kompleksów bo nie masz łysiny

•

zniknęło przygnębienie, niepokój i frustracja
Znowu stosujesz jedynie preparat HLC (pomyśl, czy to nie jest proste i automatyczne)? Tak , ale to ciągle
nie wszystko.
Wyobraź sobie, że wnikasz w głąb swojego ciała i na własne oczy dokładnie widzisz, jak HLC:

•

wzmacnia gęstość i budowę włosów

•

polepsza elastyczność włosów i odporność na rozciąganie
Założę, się, że od dawna szukałaś takiego produktu, ale go po prostu nie było! Teraz możesz go mieć,
stosować, wygrać z łysieniem, poprawiać jakość włosów oraz pozbyć się kompleksów.
Prawdy na temat łysienia.

•

"Odpowiednio wczesne podjęcie terapii łysienia zwiększa prawdopodobieństwo zahamowania procesu
wypadania włosów, a także ich odrostu.

•

Łysienie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

•

Problem nadmiernego wypadania włosów może dotyczyć również nastolatków.

•

Młode osoby, które obserwują u siebie proces utraty włosów, narażone są często na szybciej postępujący
proces łysienia w późniejszym wieku.

•

Nadmierne wypadanie włosów może być oznaką innych chorób organizmu.

•

Utrata od 50 do 100 włosów dziennie jest zjawiskiem normalnym.

•

Nieprawidłowa dieta wzmaga łysienie.

•

Wahania hormonalne, do których dochodzi w okresie dojrzewania i pokwitania, są przyczyną wzmożonej
aktywności gruczołów łojowych. Włosy stają się słabe i mogą zacząć wypadać.

•

Suszenie i mroźny wiatr wzmaga wypadanie włosów.

•

Zła kondycja włosów może być spowodowana zaniedbaniami higienicznymi lub zbyt intensywnymi
zabiegami kosmetycznymi (trwałe ondulacje, suszenie, farbowanie, rozjaśnianie).

•

Palenie może przyspieszać proces łysienia".
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A teraz najlepsze… wszystkie te zmiany uzyskasz minimalnym wysiłkiem. Tak jak napisałem wcześniej,
zmiany w podejściu do leczenia łysienia, które proponuję są inteligentne, tzn. wkładasz minimum
wysiłku i maszmaksymalne rezultaty. Jest to możliwe, gdyż preparat, który proponuję działa
wielowymiarowo i powoduje efekty kaskadowe - jedna pozytywna zmiana pociąga za sobą lawinę
kolejnych pozytywnych rezultatów. Np. zahamowanie łysienia powoduje to, że przestajesz się
denerwować mija niepokój, przygnębienie i frustracja co objawia się unormowanym snem. Mniej się
denerwujesz i więcej śpisz. Powoduje to cofanie się uczucia zmęczenia, rozdrażnienia i wiecznego
niepokoju. Twój mózg zaczyna lepiej funkcjonować. Dalej powoduje to regulację produkcji hormonu
kortykoliberyny znajdującej się w mózgu (odpowiedzialnej za wytwarzanie składników łoju w organizmie)
cofa się łojotok, trądzik. Mniej łoju w organizmie to mniej problemów ze skórą. Ponadto poprawienie
gęstości i wyglądu Twoich włosów powoduje, że stajesz się pewniejszy siebie i odważniejszy, poprawia się

Twoja samoocena, poprawiają kontakty z innymi ludźmi bo już nie musisz wstydzić się swojej łysiny.
Wreszcie nad wszystkim panujesz, nad swoim zdrowiem, życiem i włosami.
Czy wiesz, że…
•

Włosy zaliczamy do przydatków skóry, podobnie jak paznokcie, gruczoły łojowe i potowe. U
człowieka ogólna liczba włosów wynosi około 5 mln. Na głowie znajduje się ich około 100 tys.,
natomiast gęstość wynosi od 40 do 800 na cm2. Wyróżniamy różne typy włosów: płodowy - meszek,
dziecięcy a także końcowy - występujący u osób dorosłych.

•

Włosy u człowieka rosną w odrębnym rytmie, zwanym cyklem włosowym. Na ten cykl składają się:
faza wzrostu włosa-anagen (kilkanaście lat), faza przejściowa-katagen (kikanaście dni), faza
spoczynkowa-telogen (kilka miesięcy).

•

W warunkach zdrowia na owłosionej skórze głowy człowieka wfazie wzrostu jest około 85% włosów,
około 1% w fazie przejściowej i 10-15% w fazie spoczynkowej

•

Łysienie może mieć charakter trwały-bliznowaciejący lub przejściowy, odwracalny. Jak również może być
rozlane, uogólnione lub ograniczone do różnej wielkości ognisk.Najczęściej spotykane postacie
łysienia to łysienie zależne od androgenów, przewlekłe łysienie telogenowe-zależne od różnorodnych
czynników oraz łysienie plackowate.

•

Depilacja czyli usuwanie włosów zarówno mechaniczna, jak chemiczna powoduje jedynie przejście
mieszka włosowego z fazy spoczynku w fazę wzrostu.

•

Strzyżenie i golenie, powszechnie uznawane za nasilające porost włosów, w rzeczywistości nie mają
żadnego na niego wpływu.

•

Trichotillomania - wyrywanie włosów jest odruchem psychopatycznym i występuje praktycznie tylko u
dzieci neurotycznych.

Bardzo ważne jest, aby dbać o cały organizm i regularnie go oczyszczać. Ostropest plamisty wzmacnia i
odbudowuje wątrobę, która odpowiada za neutralizację toksyn.
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Prawie wszystko lub wszystko może się dokonywać automatycznie. To nie jest utopia. Moi klienci tak
pozbywają się łysienia telogenowego i plackowatego. Moja rodzina w ten sposób poprawia swoje zdrowie.
Setki klientów to robią i polecają kolejnych klientów, bo to działa ekstremalnie skutecznie.

•

Jak bardzo podnieca Cię myśl, że moment gdy zaczniesz stosować HLC oznacza:

•

Koniec z łysieniem plackowatym.. W przypadku łysienia plackowatego w macierzy włosa dochodzi do
zahamowania podziałów komórkowych, ścienienia włosów a z czasem ich wypadnięcia. Objawem są
włosy ułamane nad powierzchnią skóry, w dolnej części pozbawione barwnika i cieńsze. W zaistniałej
sytuacji zalecane jest dożywienie włosów. Tak więc zaleca się stosowanie odżywek i preparatów
wzmacniających włosy. Flawonoidy zawarte w HLC absorbując niepożądane wolne rodniki wzmacniają
włosy. HLC zawiera również aminokwasy, które są niezbędne do tego, aby włosy mogły normalnie rosnąć.
Aminokwasy uzupełniają utraconą część keratyny we włosach zniszczonych. Tak więc preparat hamuje
wypadanie włosów jak również dostarcza skórze głowy składników odżywczych niezbędnych do wzrostu
zdrowych włosów.
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Koniec z pieczeniem swędzeniem i zaczerwienieniem skóry głowy Zapotrzebowanie na aminokwasy
wywołanym wypadaniem włosów.. HLC zawiera flawonoidy,
zawarte w HLC
które działają przeciwzapalnie dzięki możliwości hamowania
Człowiek jest w stanie wyprodukować 12
kaskady przemian kwasu arachidonowego prowadzącej do
aminokwasów, pozostałe 10 (zwanych
powstawania prozapalnych prostaglandyn. Efekt przeciwzapalny niezbędnymi) musimy dostarczyć w
pożywieniu.
obserwowany jest również na skutek hamowania przez
flawonoidy syntezy histaminy . Poprzez to preparat usuwa
Aminokwasy - powinny być dostarczane
symptomy towarzyszące wypadaniu włosów (pieczenie,
włosom, ponieważ są niezbędne do ich
wzrostu. Wykazano eksperymentalnie u
swędzenie, zaczerwienienie skóry głowy). Tak więc fitosterole
zwierząt, że wśród niedoborów
działają przeciwzapalnie na miejsca wrażliwe na skórze głowy,
aminokwasów największą rolę pełni
oraz zapobiegają elektryzowaniu się włosów. Flawonoidy zawarte
niedobór cystyny.
w HLC biorą udział w procesach eliminacji wolnych rodników
Tryptofan- brak tego aminokwasu
oraz wpływają na metabolizm komórek, co w przypadkach
powoduje łysienie rozlane.
uszkodzeń tkanek przyspiesza ich regenerację.
Metionina - Niezbędny aminokwas nie
Koniec z nieśmiałością, przygnębieniem, niepokojem, brakiem produkowany przez organizm. Dostarcza
pewności siebie i niską samooceną spowodowaną wypadaniem organizmowi siarkę, przeciwdziałającą
włosów.. Wypadanie i utrata włosów stanowią problem i budzą chorobom skóry, łysieniu, łamaniu
paznokci. Przyśpiesza wzrost włosów i
przykre, negatywne emocje u wielu mężczyzn i kobiet. I to nie
paznokci. Objawy braku metioniny to:
tylko natury psychicznej (kompleksy wynikające z utraty
wypadanie, suchość i łamliwość włosów,
owłosienia), ale też zdrowia somatycznego. A z tym ostatnim
łamliwość paznokci, choroby
wiąże się nadzieja, że jeśli uda się poznać chorobową przyczynę
łysienia, może uda się też znaleźć sposób na jego zahamowanie, a Cystyna - ważny aminokwas siarkowy
wchodzący w skład włosa. Jest on
nawet na poprawienie stanu owłosienia. Tak więc wypadanie
względnie egzogenny tzn. może być
włosów ma ujemny wpływu na psychikę i samopoczucie znacznej wyprodukowany w organizmie pod
części pacjentów. Jeżeli więc człowiek wyleczy się z łysienia to
pewnymi warunkami, te warunki to
równocześnie wyleczy się z kompleksów z tym związanych.
odpowiednio wysoki poziom metioniny.
W zależności od różnych czynników włos
I to wszystko stosując jeden w pełni naturalny produkt - abyś nie zawiera do 18% cystyny. Razem z
traciła swojego cennego czasu i zdrowia szukając kolejnych
metioniną stanowi główny składnik
metod, czy stosując tabletki, kremy i maści.
keratyny budującej włosy i paznokcie
odgrywając ważną rolę w procesie ich
Czy wiesz jak masować głowę z preparatem HLC?
wzmocnienia.
Masaż owłosionej skóry głowy jest znany od wielu lat.
Biotyna - wpływa na właściwe
Większość lekarzy dermatologów i kosmetologów przypisuje
funkcjonowanie skóry i włosów,
zapobiega siwieniu włosów oraz łysieniu.
temu zabiegowi istotne znaczenie. Masaż bowiem wywołuje
przekrwienie skóry i opróżnia gruczoły łojowe, jak
Cysteina - wpływa na wzrost włosów,
również wpływa na równomierne rozłożenie łoju na skórze.
przy jej braku włosy trąca połysk.
Najlepiej łączyć masowanie skóry głowy z równoczesnym Bibliografia
1. Derentowicz P., Odżywianie włosów,
wcieraniem lekówwzmacniających, np. zwilżoną lekiem watką
"Żyjmy dłużej" 2000, nr
masuje się ruchami uciskania całą głowę, przeczesując włosy
8. www.resmedica.pl/… z 16.10.2007.
przedziałek przy przedziałku. Po wtarciu leków, wszystkimi
2. Znaczenie witamin i minerałów dla
palcami obu dłoni masuje się skórę ruchami kolistymi z
organizmu,www.vitacomplete.com/… z
jednoczesnym uciskaniem. Masaż taki powinien trwać 10 minut. 16.10.2007.
Tak więc regularne masowanie skóry głowy przyczynia się do lepszego ukrwienia cebulek
włosowych. Należy go robić ostrożnie aby nie powodować mechanicznego wyrywania włosów.
Poza masażem ręcznym w gabinetach kosmetycznych stosuje sięmasaż elektryczny aparatem
Oarsonvall. W aparacie tym elektrody masujące mają kształt grzybków i grzebieni. Prądy szybkozmienne,
wytwarzane tym aparatem, wywołują przekrwienie skóry, mają działanie bakteriobójcze i wysuszające. W
celu aby kuracja dała dobre efekty, zabiegi powinno się powtarzać przez kilka miesięcy, a masaż i leki
stosować codziennie lub co drugi dzień.
Szczotkowanie głowy to również rodzaj masażu skóry głowy. Polega ono na użyciu włosianej, dość
twardej szczotki. Powoduje przekrwienie skóry, rozprowadza warstwę łoju na skórze, usuwa z włosów

kurz i inne zabrudzenia. Zaleca się szczotkowanie przy włosach grubszych, normalnych i suchych.
Szczotkowanie włosów tłustych może spowodować szybsze tłuszczenie się włosów, przy włosach cienkich,
farbowanych, łamliwych intensywne szczotkowanie również nie jest wskazane. Tak jak wiele zabiegów,
należy wypróbować ten rodzaj kuracji indywidualnie. Jeżeli stan włosów poprawi się, włosy będą szybciej
rosły, połysk ich zwiększy się, elastyczność i sprężystość będzie znaczna, wówczas warto codziennie
poświęcić kilka czy kilkanaście minut na szczotkowanie. Szczotkę powinno się myć często, aby brud i
tłuszcz znajdujący się na niej nie został ponownie naniesiony na włosy.
W jaki sposób szczotkuje się włosy? Polecamy następującą metodę. "Siadamy wygodnie w fotelu,
głowę schylamy do przodu, włosy dokładnie rozczesujemy grzebieniem. Bierzemy pojedyncze pasma
włosów i szczotkujemy od nasady do końca, powtarzając ten ruch wielokrotnie, następnie przechylamy
głowę dość głęboko do tyłu i szczotkujemy włosy do tyłu. Ruchy szczotkowania powinny być dość
energiczne, można jednocześnie dochodząc do nasady włosów lekko masować skórę." Włosy szczotkuje
się także na leżąco. Układamy się wygodnie na tapczanie, tak aby głowa zwisała poza długość tapczanu i
szczotkujemy leżąc na plecach i na brzuchu. Taki sposób jest może mniej wygodny, lecz powoduje lepsze
przekrwienie skóry głowy. Do szczotkowania nie nadają się żadne szczotki druciane, gdyż będą łamały
włosy i kaleczyły skórę"
Bibliografia
1. Włosy odbiciem Twojej duszy,http://www.pieknewlosy.info/wiesci01.htm z 16.10.2007.
2. Wypadanie włosów, http://zdrowo.info.pl/wypadanie.html z 16.10.2007.
Co Cię obchodzi HLC?
Wyjmij z portfela 100 złotych i je w tym momencie spal. Już? Nie? To spal 10 złotych. Już? Też nie?
Pieniądze są dla Ciebie ważne (dla mnie też). Dlatego obchodzi Cię HLC. Ile już 100-złotowych
banknotów spaliłaś = wydałaś na przeróżne preparaty, które Ci w niczym nie pomogły?
Chodzi mi o to, żebyś nie wyrzucała pieniędzy na kolejne metody, kremy i maści. Wszystko, co robię w
gestewlosy.pl i serwisach powiązanych ma jeden cel. Twoje zdrowie, samopoczucie, jakość Twoich
włosów ma ulec drastycznej poprawie, a potem każdego, kto jest ważny w twoim życiu (pomyśl, jak
bardzo wzrośnie komfort życia Twoich bliskich, gdy skończą się Twoje problemy z łysieniem i stresem
związanym z tym. Jak bardzo ułatwi to im życie). Co więcej, wszystkie te zmiany mają się odbywać
inteligentnie, czyli minimum wkładu - maksimum osiągnięć. Brzmi zachęcająco? To już wiesz,
dlaczego chcesz dowiedzieć się więcej o HLC.
Co tutaj powiesz?
To miejsce zarezerwowaliśmy dla Ciebie. Tutaj umieścimy Twoją historię sukcesu, jaki
osiągnąłeś dzięki zastosowaniu HLC. Od kiedy zapomniałeś co to Alopecia Areata i
łysienie telogenowe? Jak bardzo cieszysz się, że już nie boli Cię głowa, że nie swędzi, nie
piecze i nie złuszcza się skóra na Twojej głowie? Od jak dawna nie masz kompleksów z
powodu łysiny? Jak bardzo poprawiło się Twoje samopoczucie i samoocena?
Nie uwierzysz, jak prosto i szybko zaproponowane przez nas inteligentne zmiany w
podejściu do leczenia łysienia poprawią Twoje zdrowie i samopoczucie.
Tutaj będzie Twoje Imię
"Czy będziesz następnym dowodem skuteczności preparatu HLC?"
Tak, tak właśnie może się stać. Osobiście znam wiele osób, które zapomniały o łysieniu plackowatym
i telogenowym. Dzięki stosowaniu HLC zapanowały nad wypadaniem włosów. Znam też wiele osób, które
zapanowały nad stresem, kompleksami i przygnębieniem wywołanym łysiną. Mają pełną kontrolę nad
swoimi włosami i nie boją się zmian życiowych, które do tej pory je przerażały. Znam też wiele takich,
których problemy z bólami głowy, swędzeniem, pieczeniem i zaczerwieniem skóry głowy skończyły się
gdy zaczęły stosować preparat HLC. Liczba zadowolonych klientów rośnie lawinowo. Liczba badań

naukowych i klinicznych potwierdzających zbawienny wpływ HLC również rośnie w astronomicznym
tempie.
Jednak tylko od Ciebie zależy jak skorzystasz z tej wiedzy.
HLC w świetle badań klinicznych
Składnikami Hair Loss Cream są Butea monosperma (Palasha) i Butea parviflora
(Palashabheda). Rośliny te, już w starożytności były uważane za lecznicze, a wręcz święte. W roślinach
tych znajdują sięflawonoidy. Flawonoidy to biologicznie aktywne substancje odżywcze. Wzmacniają
naczynia krwionośne. Działają uszczelniająco na naczynia krwionośne poprzez hamowanie aktywności
enzymów proteolitycznych (elastazy i hialuronidazy) co prowadzi do wzmocnienia tkanki łącznej w
śródbłonku naczyń, zwiększenia ich elastyczności i uszczelnienia ścianek. Takie działanie jest przyczyną
obserwowanego efektu przeciwwysiękowego i przeciwobrzękowego. Udowodniono, że flawonoidy mają
działanie zapobiegające wypadaniu włosów, oraz wzmacniają wpływ na ich wzrost. Poza tym zapobiegają
nawrotowi choroby po odstawieniu leków
W badaniu klinicznym przeprowadzonym na 110 osobach zanotowano:
1. 20%-owe zmniejszenie wypadania włosów po 2 tygodniach oraz 70%-owe zahamowanie
wypadania po 6 miesiącach codziennego używania kremu.
2. W przypadku Alopecia Areata 40% odrastania włosów w ciągu 3 miesięcy używania kremu.
3. Usunięcie symptomów towarzyszących wypadaniu włosów (pieczenie, swędzenie,
zaczerwienienie skóry głowy) w75% przypadków w ciągu 2 tygodni używania preparatu.

4. Wzmocnienie odporności włosów na rozciąganie o 50%
po miesiącu i pełna 100% normalizacja po 3 miesiącach stosowaniu kremu. Potwierdzona testami
klinicznymi na rozciąganie.
5. W teście gęstości włosów zanotowano 30% wzrost gęstości
po miesiącu stosowania, 50% wzrost gęstości po 2 miesiącach
i całkowite przywrócenie gęstości włosów w przeliczeniu na centymetr kwadratowy po pełnych 6
miesiącach używania.
Wyniki przedstawione w punktach 1-5 uzyskano przy
regularnym, codziennym stosowaniu kremu.
Oprócz badania skuteczności HLC na ludziach, przeprowadzono również badania na myszach.
Podczas tych badań chemicznie wywołano u mysz Alopecia Areata. Po dwunastu dniach stosowania HLC
przeprowadzono badanie histopatologiczne skóry. Okazało się, że stosowanie HLC wywołało znakomity
ponowny wzrost włosa.
Podsumowując należy stwierdzić, że korzystanie z preparatów roślinnych (tanich i z minimalnymi
działaniami niepożądanymi) może w ogóle nie doprowadzić do tego typu problemów z łysieniem i
problemów emocjonalnych związanych z łysiną.
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3. Badania kliniczne
Tylko wyobraź sobie… te wszystkie pozytywne zmiany opisane powyżej, to dla Ciebie codzienność, a
więc…

ZAMAWIAM!

