Mediceuticals Laboratories har hovedkontor i New Jersey (USA), og utvikler
og leverer unike dermatologiske produkter som bidrar til å holde hår og
hodebunn i optimal stand. Produktene bidrar til å motvirke hårtap og
hårfortynning. Mediceuticals tilbyr også effektive behandlingsmetoder for
en rekke problemer med hår og hodebunn. Produktutviklingsprosessen
består av mange års legemiddelforskning. Produktene består av naturlige,
ikke-aggressive ingredienser og råvarer.

HÅRTAP OG HÅRFORTYNNING

Mediceuticals unike egenskaper:
Spesielt utviklet for behandling av hodebunnsproblemer,
men også egnet for personer med sunt hår/hodebunn.
Profesjonelle behandlinger for hår og hodebunn.
USP-renset vann (United States Pharmacopeia):
Mediceuticals-produkter inneholder USP-vann. Dette vannet
renses fra mikroorganismer, og krever dermed mindre
konserveringsmidler, noe som igjen reduserer risikoen for
allergiske reaksjoner.
pH-vennlige produkter.
GMP-sertifisering (Good Manufacturing Practices):
GMPs retningslinjer garanterer at varene alltid produseres i
trygge miljøer i samsvar med strenge protokoller.
Voks- og oljefrie produkter.
PureZero: SLS-fri formel som skånsomt rengjør hår og hodebunn.
For alle hårtyper.
Fargebevarende kompleks: Beskytter fargebehandlet hår mot
UV-stråling og utvasking, slik at fargen holder lenger.
Passer for alle typer hår og hodebunn.

Vakkert hår starter med sunn hodebunn.

Hårtap og hårfortynning

Hair loss and thinning hair

BIOCLENZ™
Sjampo mot hårtap og hårfortynning, for normalt hår og normal hodebunn.
PureZero: SLS-fri formel som skånsomt rengjør hår og hodebunn.
Triaminocoptinol: Forebygger overdrevet hårtap og stimulerer ny hårvekst.
NutraCell: Stimulerer blodsirkulasjonen i hodebunnen, det fører til bedre
næringsopptak.
Estrolin: Rengjør hodebunnen fra DHT (dihydrotestosteron).
Anvisninger: Påfør sjampoen Bioclenz i vått hår, masser inn i hår og
hodebunn, la virke i 2-3 minutter, skyll deretter grundig. Bruk Bioclenz i
kombinasjon med Numinox for å motvirke overdrevet hårtap og hårtynning.

HYDROCLENZ™
Sjampo mot hårtap og hårfortynning, for tørt hår og tørr hodebunn.
Gjenfukter hår og hodebunn uten å tynge ned håret.
Aloe Vera-ekstrakt: Bidrar til å berolige og gjenfukte tørt hår og tørr hodebunn.
PureZero: SLS-fri formel som skånsomt rengjør hår og hodebunn.
Triaminocoptinol: Forebygger overdrevet hårtap og stimulerer ny hårvekst.
NutraCell: Stimulerer blodsirkulasjonen i hodebunnen, det fører til bedre
næringsopptak.
Estrolin: Rengjør hodebunnen fra DHT (dihydrotestosteron).

Avansert Hair Restoration Kit – for fint og tynt hår
Dette settet kan brukes ved problemer med hårtap og
hårfortynning, for fint til normalt hår og normal hodebunn.
Pakken inneholder 3 produkter:
Bioclenz 250ml
Numinox 125 ml
Therapeutic 250ml

Avansert Hair Restoration Kit – for tørt og tynt hår
Dette settet kan brukes ved problemer med hårtap og
hårtynning, for tørt hår og tørr hodebunn.
Pakken inneholder 3 produkter:
Hydroclenz 250ml
Numinox 125ml
Therapeutic 250ml

Anvisninger: Påfør sjampoen Hydroclenz i vått hår, masser inn i hår og
hodebunn, la virke i 2-3 minutter, skyll deretter grundig. Bruk Hydroclenz i
kombinasjon med Numinox for å motvirke overdrevet hårtap og hårfortynning.

THERAPEUTIC™
NUMINOX™
Stimulerende behandling for hårsekk og hodebunn.
Bidrar til å motvirke overdreven hårtap, hårfortynning og alopecia.
Triaminocoptinol: Forebygger overdrevet hårtap og stimulerer ny hårvekst.
NutraCell: Stimulerer blodsirkulasjonen i hodebunnen, det fører til bedre
næringsopptak.
Estrolin: Rengjør hodebunnen fra DHT (dihydrotestosteron).
Anvisningar: Påfør Numinox på tørr eller fuktig hodebunn. Plasser munnstykkets
spiss nær hodebunnen og påfør direkte på berørte områder, et pump om
gangen. Masser forsiktig inn slik at det dekker overalt. For beste resultat, påfør to
ganger daglig (morgen og kveld). Det er normalt at huden blir rød og varm.

Beroligende balsam for hår og hodebunn.
Egnet for sensitiv, tørr og/eller stram hodebunn.
Fjerner floker og pleier håret på en skånsom måte.
Lindrer og beroliger hud og hodebunn.
Voks- og oljefri formel.
Balanserer pH-verdien i hår og hodebunn.
Kan brukes til fargebehandlet hår.
Anvisninger: Vask hår og hodebunn med en egnet
Mediceuticals-sjampo. Bruk Therapeutic i håndkletørket
hår, la virke i 2-3 minutter og skyll deretter nøye.

