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O ’ R I S I N G K U T A T Á S O K E R E D M É N Y E
Az alábbi O’Rising termékek használatával elérhetô eredmények,
hatásmódjuk különbségei:

1. StaminO’Rising tonik és sampon
A növényi ôssejtek sejtszinten hatnak, meghosszabbítva a tüszôk életciklusát,
és lelassítják a fiziológiai öregedésüket, ezáltal a hajszálak akár évekkel
tovább élnek.

2. O’Rising caduta ampulla
A hajnak az év némely részében, ill. bizonyos szituációkban szüksége van
nagyobb mennyiségû tápanyagbevitelre. A caduta tonikkal a megfelelô
mennyiségû tápanyagot és a szükséges folyadékpótlást adjuk meg.
Kifejezetten ajánlott a StaminORising ampullával és az 5-AlfORising
kezeléssel együtt, vagy bármelyikkel külön-külön.

3. O’Rising AHA ampulla
A fejbôrre visszük fel, majd szétoszlassuk a hajon is. Meggátolja a szabad-
gyökök kialakulását (ezzel a fejbôr öregedését), amelyeket a környezeti
ártalmak és stressz vált ki.

4. O’Rising multienergetikus szérum
Antioxidáns alkotókban gazdag, megvédi a fejbôrt az olyan környezeti
ártalmaktól, amelyek a szabad gyökök kialakulásáért felelôsek így lassítja
a fejbôr elöregedését. Erôs hámlasztó hatása is van, így segít a fejbôr
méregtelenítésében és egyensúlyának visszaállításában.
Kifejezetten ajánlott festés után, dermatitiszben szenvedô fejbôrökön.

5. Az 5-AlfO’Rising sampon és bioesszencia
Az ökörfarkkóró félék családjába tartozó orgona (Syringa Vulgaris) növényi
sejtkultúra extraktja 5-Alfa Reduktáz gátló hatású (bármely Androgen
Alopecia közvetlen okozója). Intenzívebb vagy komplettebb kezeléshez egé-
szítsük ki StaminO’Rising Complex és Caduta tonik hatóanyaggal.

KINEK AJÁNLOTT AZ 5-ALFO’RISING HAJKEZELÉS?
• Aki tartós hajhullási problémákkal küzd.
• Aki kopaszodási problémákkal küzd.
• Akinek zsíros és érzékeny fejbôrön jelentkezik hajritkulása.
• Akinek nagyon vékonyszálú töredezô a haja, és erôsen zsíros
a fejbôre egyszerre.
• Aki enyhíteni szeretné a seborrheás dermatitisz kóros tüneteit.

Az optimálisabb eredmény érdekében
kérje hajgyógyászától a MIKROKAMERÁS HAJVIZSGÁLATOT!



5-ALFO’Rising
Az 5 ALFO’Rising Bioesszencia és hajfürdô az ökörfarkkóró félékre épülô keze-
lôanyagok, aktív hatóanyagát a Syringa Vulgaris (Orgona) növényi sejtkultúrájából
vonjuk ki. Növénye egész Európában elterjedt, általában kerti dísznövényként
használják.

• Gátolja az 5-Alfa Reduktáz enzim mûködését.
• Antioxidáns hatású.
• Pityrosporum ovalis aktivitását csökkenti.

Mi az az 5-Alfa Reduktáz?
Egy olyan enzim, amely a tesztoszteront dihidrotesztoszteronná konvertálja. Ez a hormon
felelôs az Alopecia Androgenetika kialakulásáért: amikor fejbôrön szinte folyamatos az erôs
zsírtúltermelés, a hajszálak pedig egyre rövidebbek és vékonyabbak, mígnem elsorvadnak.

Férfiaknál a betegség úgy jelentkezik,
hogy a homlok-halánték vonal és a fejbúb
folyamatosan ritkul. Különbözô fázisait
Hamilton táblázat szemlélteti.

Nôknél az Alopecia Androgenetika elsô-
sorban a fejtetô homlok felôli részét súlytja.
Ez a folyamat a Ludwig táblázatban követ-
hetô. Kezdete gyakran egybeesik a hor-
monális változásokkal, mint a fogamzásgát-
ló nem megfelelô alkalmazása, szülés utáni
állapot vagy a klimax utáni periódus.

Mi az a Malassezia Furfur?
Egy gomba, amelyet Pytirosporum Ovalis néven is ismerünk, a száraz korpa
kialakulásáért felelôs, helytelen zsírtermelés következtében tömegesen
elszaporodhat (melyet pH eltolódás eredményez). Elszaporodva ez
a gomba zsírsavakat szabadít fel, amelyek a seborrheás dermatitisz
gyulladásos tüneteit produkálják. Hosszútávon az érintett
területeken hajhullás érzékelhetô.
Az 5-AlfO’Rising kezelés hatóanyagainak köszönhetôen, segít
kontroll alatt tartani a zsírtúltermelést, amiért az 5-Alfa Reduk-
táz enzimek mûködése a felelôs.

5-ALFO’Rising Hajfürdô
Sodium Laureth Sulfate mentes a formulája, helyette olyan aktív moleku-
lákat tartalmaz, amelyek védik a fejbôr hidrolipid rétegét, és a haj struk-
túráját. Növényi hatóanyagokban gazdag hajfürdô, mint pl. a köles, amely
tápláló (nutritív) hatású, ezért vékony és törékeny hajra ajánlott.

A bambuszkivonat (Bambusa Vulgaris) tartalom-
nak köszönhetôen anti-irritáns, regeneráló és
nyugtató hatású az irritált fejbôrökön is.

Tartalmaz vadgesztenye (Aesculus
Hippocastanum) extraktot, amely ser-
kenti a vérkeringést és Orgona (Syringa
Vulgaris) extraktot is, amely az 5-Alfa
Reduktáz enzim mûködését gátolja.

A hajfûrdô használatát az 5-AlfO'Rising
Bioesszenciával kombinálva ajánljuk.
Vékonyszálú, gyenge, töredezô haj és
seborrheás dermatitisz esetén ajánlott.

Használati utasítás: oszlassuk szét és masszírozzuk gyengé-
den a nedves hajon, majd öblítsük ki.

5-ALFO’Rising Bioesszencia
Kiegészítôje az O’Rising hajhullási tonik keze-
lésnek, Syringa Vulgaris (Orgona) extraktot
tartalmaz, amely a B6 vitaminnal szinergi-
ában értékes segítséget nyújt az 5-Alfa Reduk-
táz enzim mûködésének csökkentéséhez,
gátolásához.

A citrom (Citrus Medica Limonum), narancs
(Citrus Aurantium Dulcis) és mandarin (Cit-
rus Nobilis) olajesszenciák jelenléte biztosítja a
nyugtató hatást, frissítô és stimulálja (serkenti)
a vérkeringést a fejbôrben. A nyomelemek:
magnézium, cink és réz nélkülözhetetlen ele-
mek a haj életében, szinten tartják a fejbôr víz-
háztartását és antiseborrheás hatásúak.

Syringa vulgaris (orgonavirág) extraktot tartalmaz,
amely az 5-Alfa Reduktáz enzim hatását (férfi szteroid
hormon színtézisét) képes lassítani.

Használati utasítás: kétszer egy héten, egyenletesen oszlassuk szét
a fejbôrön, finoman masszírozzuk, és NE öblítsük le!
Használat elôtt rázzuk fel!

AZ ÖKÖRFARKKÓRÓ FÉLÉK BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI

A betegség visszafordíthatatlan állapotának
megelôzése érdekében a lehetô legkisebbre
csökkentsük ezeket az elváltozásokat, és már
az elsô tünetek megjelenésekor gátoljuk
az 5-Alfa Reduktáz enzim mûködését.


