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 Dr.Nagy & B.Nagy Trichocenter 
haj és fejbőr ápoló termékek 
természetes gyógynövény kivo-
natokban és tápláló ásványi 
anyagokban gazdag készítmé-
nyek. Vegán termékeink több 
mint 30 éve rendkívűli haté-
konysággal kínálnak természe-
tes megoldást hajproblémákra. 

 A kiemelkedő hatékonyság 
a készítményeink természe-
tes összetevői és a modern 
vizsgálateredménye. A több 
évtizedes fejlesztés és felhasz-
nálói visszajelzésekkel készülő 
termékek magas minőségi és 
környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően 100% EU (Olasz-
ország) gyártású termékek. A 
rendkívüli hatékonyságú készít-
mények speciális hidegsajto-
lásos gyártással készülnek. A 
folyamata garantálja, hogy 
a növényi eredetű összetevők 
károsodás ne szenvedjenek, így 
a természetes eredetű gyógyító 
tulajdonságok a lehető legha-
tékonyabb formában vannak 
jelen termékeinkben. 

 Az előállítás folyamán a 
gyógynövényeket egy hide-
gen sajtoló berendezés 
egységeibe helyezik és az un.  

hidegsajtolás módszerével  
kinyerik a gyógynövények 
értékes esszenciáit. 

 Termékeink használata vizs-
gálathoz kötött. A hajgyógyász 
szakember mikrokamerával 
diagnosztizálja a fejbőr prob-
lémáit, majd a rendellenes-
ségekre válaszul személyre 
szabott terápiás kezelést állapít 
meg.

 A vizsgálat rendkívül fontos a 
helyes kezelés és terméktípusok 
kiválasztásához.  

A több mint 200 féle gyógy-
növény között megtalálhatóak 

a szuper gyógynövények is, 
amelyek különféle  de fokozott 
erősségű tulajdonságokkal 
rendelkeznek.

 A termékek nem megfele-
lően alkalmazva akár újabb 
kellemetlen tüneteket ered-
ményezhetnek az egyébként is 
problémás fejbőrön. 

 A hajgyógyász vizsgálat tehát 
elengedhetetlen termékeink 
hatékony alkalmazásához.

Dr.Nagy & B.Nagy

Trichocenter

Termékeinkről

Természetes megoldás a haj és fejbőr problémáira
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Bemutatkozás

Célunk a hajkorona és a hajas 
fejbőr kóros elváltozásainak 
kezelése, az egészséges állapot 
megőrzése, az ellenálló képes-
ség növelése. A hajgyógyászat, 
mint a bőrgyógyászatból kivált 
önálló tudományág, közel 30 
éves múltra tekint vissza az 
orvostudomány és a termé-
szetgyógyászat világában. A 

haj és a fejbőr rendellenessé-
geinek diagnosztizálását és 
gyógyítását egyértelműen a 
tudomány, és nem a szépség-
ápolás szemszögéből közelíti 
meg. A digitális bőrgyógyászati 
eszközöknek köszönhetően 
konkrétan megállapítható akár 
a fejbőr gombás fertőzése és a 
hajhullás fejbőri eredetű okai is.

Tartalom

Rólunk

Mikrokamerás haj és fejbőr vizsgálat

Előkezelő készítmények

Hajhullás elleni termékek

Zsírosodás kezelés

Antibakteriális hatású készítmények

Hidratáló termékcsalád

Tápláló, hidratáló készítmények

Kopaszodás elleni fejbőr fiatalító készítmények

Hormon blokkoló termékek

Hyaluron

Innovatív

Különleges hajápolók

Hajformázók

Hormon Balance

Hajgyógyász Stúdiónk a hajkoronát és a 
fejbőrt érintő problémák feltárására és 
kezelésére kínál természetes megoldást. 
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Mikrokamera

Mikrokamerás haj és fejbőr vizsgálat
A mikrokamerás haj és fejbőr-
vizsgálat mára már pontos 
diagnosztikai eszköznek 
számít. A speciális fejek cserél-
hetőek ezért a bőrgyógyászati 
bőrbetegségek, fertőzések és 
más diagnosztikai mérések 
külön fejjel mérhetőek és a 
kezelés pontosságát közel 
tökéletesre diagnosztizálja. 
Számos, a szervezeten belül 

lezajló változást, állapotot 
lehet megfigyelni a fejbőr, a 
haj, illetve a hajhagyma elvál-
tozásain. Nagyon jó tükörképe 
szervezetünknek, akárcsak a 
léleknek a szem. Számos eset-
ben derül fény a vizsgálatok 
során olyan problémára, 
amelynek addig egyértelmű 
jelét nem tapasztaltuk a 
szervezetben. A kezelések 

egyszerűek, otthoni környe-
zetben az előírás alapján elvé-
gezhető. A kezelőszerek olyan 
speciális terápiás termékek, 
amely a hajas fejbőr és a haj 
egészségének helyreállítá-
sát szolgálják. Folyamatos, 
konzultációval, a vendégekkel 
együtt kísérjük figyelemmel a 
javulás menetét. 

Vizsgálat
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Composizione Igienica-D

Előkezelők

Olio Calmante

Spirulina Olio Calmante

Különösen hatékony, borókabogyó 
olajesszencia-tartalmának köszönhetően 
tisztító és lágyító hatást fejt ki a hajas 
fejbőr alsóbb rétegeiben is, ami elősegíti 
a fejbőr jobb oxigénellátását. Leoldja a 
megvastagodott keratin réteget, alkal-
massá téve a fejbőrt a hatóanyagok 
felszívódására. Fejbőr fiatalító hatású 
termék. Gyulladt fejbőr esetén alkalma-
zását nem javasoljuk!

Fejbőrnyugtató olaj Allantoin tartalmú 
gyulladáscsökkentő készítmény. A kezelé-
sek első lépéseként alkalmazzuk, amelyet 
hajfürdő használata követ. A fejbőr kelle-
metlen gyulladásával járó problémák 
esetén (pikkelysömör, zsíros fejbőrhámlás 
stb.) első körös termék. Segíti a sebgyógyu-
lást. Hajfestés esetén megvédi a fejbőrt a 
hajfesték káros hatásaitól, akár irritáció 
vagy más egyéb káros hatások esetén. 

Összetételét tekintve: E vitamin, antioxidáns, 
öregedés gátló. Bőrnyugtató és bőrfeszesítő, 
gyulladás gátló és fertőtlenítő tulajdonságú, 
magas kamilla tartalommal, fejbőr gyulladá-
sos (viszketéssel járó) megbetegedései esetén 
alkalmazzuk elsősorban, de fejbőr fiatalításra 
is kiváló. Mandulaesszencia tartalmának 
köszönhetően erős hidratáló és a fejbőr hidro-
lipid rétegét (savköpeny) képes visszaállítani. 
Hajfestés esetén megvédi a fejbőrt a hajfesték 
káros hatásaitól, akár irritáció vagy más egyéb 
káros hatások esetén. 

Fejbőr tisztító Fejbőrnyugtató olaj

Fejbőrnyugtató

100 ml

100 ml

100 ml

Előkészítik a fejbőrt a későbbi kezelésekhez, 
puhítják, tisztítják vagy gyulladás csökkentő 
hatásúak. Használatuk számos kezelésnél 
elengedhetetlen!
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Caduta

Kiváló hajhullás elleni készítmény, akár mindennapos 
használatra is remek választás. A hajhullások túlnyomó 
többségében olyan okok vannak a háttérben, amire 
nem is gondolnánk. A hajhullás megszüntetése mellett 
hosszú távon látja el a fejbőrt a haj növekedéséhez 
szükséges tápanyagokkal. Zsírosodást nem okoz. Fő 
hatóanyaga a ginzeng, mely segíti a mátrix sejtek 
osztódását, ezáltal növekedésfokozó hatású.

Segítségével mérsékelhető a kóros hajhullás

Hajhullás ellen

Bagno fitoessentiale caduta

Caduta Sampon
50 ml 250 ml 500 ml

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban hígitandó.
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Caduta hajhullás elleni  pakolás

Caduta LozionE tonica

Olio essenziale Caduta olajesszencia

Ez a pakolás képes túltáplálni a hajhagymát amivel 
elérhető, hogy a hajszál megvastagszik, életerősebb 
lesz, ha már elvékonyodott visszanyeri eredeti méretét. 
A babahajszálak növekedését gyorsítja. Hámsejtképző 
(a sejtosztódás mértékét növeli), reumatikus ízületi 
panaszokra (arthrosisra) is kiváló, továbbá keringés 
fokozó.
Nutrició (táplálás) 90% Hidratáció 10%

Hajhullások kezelésénél a kezelés utolsó lépéseként 
alkalmazzuk. Növényi erjesztett alkoholban tartósított 
hatóanyagokat tartalmaz minden ásványi anyagot amire 
a hajnak szüksége van. A kakkukfű és ginzeng jótékony 
hatása serkenti a hajnövekedést. Hatását tekintve nyug-
tató, a hajszálfeszítő izom tónusát oldja ezzel szabaddá 
téve a faggyúmirigy kivezető csövet, a tüsző bejáratát, így 
elősegítve a tápanyagok felszívódását. 

Önmagában nem alkal-
mazható, használatát 
megelőzi egy terápiás 
hajfürdő. A kezelés utolsó 
lépéseként alkalmazzuk, 
nem öblítjük.

Fő hatóanyaga a körömvirág kivonat.

A legerősebb hajhullás elleni Dr.Nagy – Tricho-
center készítmény, Felerősíthetjük vele a hajfür-
dők, pakolások vagy ampullák erejét.

Hétköznapi használatával megelőzhetőek a hajas fejbőr 
hajhullást okozó rendellenességei.

Caduta Ampulla

Caduta Olajesszencia

Caduta Pakolás

30 ml

150 ml

100 ml

500 ml

Extra hatásos hajhullás ellen
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grassiZsírosodás ellen

Bagno fitoessentiale Grassi

A fejbőr normáltól eltérő zsírosodásának hatékony 
kezelésére alkalmazható. Citromfű összetevőjének 
köszönhetően, nyugtatja a bőrt. Faggyúmirigy, verej-
tékmirigy túlműködés zsíros fejbőrt, a hajkoronán 
csapzottságot okozhat.  
Összetevői olyan gyógynövények amelyek nyugtató 
hatást fejt ki a faggyúmirigyre és verejték mirigyre. 
Ezáltal A citromfű kivonat miatt kellemes illat 
élménybe részesülünk.

Grassi termékek alkalmazása indokolt esetben javasolt, amikor valóban faggyútöbb-
let található a fejbőrön vagy csapzott hatású haj esetén. Használata akár naponta 
is javasolt lehet olyan munkát végző személyeknél, ahol a munkahely ártalmaként 
fokozott a bőr zsírosodása. (szakács, pultos, éjszakai munkavégzés, stb).

Grassi hajpakolás

Tápláló és Fejbőr nyugtató pakolás. 
Olyan esetekben elengedhetetlen, mikor 
egyszerre kel l a hajhullást és a zsíroso-
dást kezelni. Androgén allopécia esetén 
komplexen tudja kifejteni jótékony hatását, 
mert egyszerre kezeli a faggyúmirigy, a 
verejtékmirigy túltermelését és ezzel 
komfortérzetet akár változó korban lévő 
hölgyeknek.

PakolásGrassi Sampon
50 ml 250 ml 500 ml 150 ml 500 ml

A haj és a fejbőr fokozott zsírosodása esetén

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban hígitandó.

Seborrhea alopecia 

esetén ajánlott
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Grassi lozione tonica

Olio essenziale Grassi

Seborrhea sújtotta fejbőrre kiegészítő kezelésként 
hatékonyan alkalmazható. Olyan akkut zsírosodás-
nál alkalmazzuk, amikor már faggyú szerű zsíroso-
dás képződik a fejbőrön és azt már egy samponos 
kezeléssel nem tudjuk megoldani. Képes a tüszőből 
is kioldani a faggyút és ezáltal mély rétegekbe a 
fejbőrben felszívódva hatékony gyógyító hatást 
tud kifejteni súlyosabb esetekben is.

Gondosan összeállított gyógynövény tartalma miatt rendkívül 
hatásos seborrhea alopeciára. Nyugtató és sejtregeneráló 
hatású természetes olajesszencia. A legerősebb zsírosodás 
elleni készítmény Dr.Nagy – Trichocenter készítmény, úgy 
készül, hogy a gyógynövényeket egy nagy hideg sajtológépbe 
teszik és hidegsajtolással kinyerik a gyógynövényeknek a levét. 
Ezáltal a gyógynövény komplett gyógyító hatása érvényesül 
és a legerősebb hatóanyag készül belőle. Felerősíthetjük vele 
a hajfürdők, pakolások vagy ampullák erejét.

Ampulla

Olajesszencia

100 ml

30 ml
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bagno fitoessentiale Forfora Grassa

Grassa Sampon

Erős tisztító és baktériumölő hatása miatt haté-
konyan veszi fel a harcot a makacs fertőzéssel 
szemben. Védi, a fejbőrt az agresszív élősködőkkel 
szemben is. Tetű vagy serke eltávolítására is alkal-
mas, vagy megelőzhető! Folyamatos használata 
fenntartó kezeléshez kiváló. Erős fertőzés esetén 
kiegészíthető egyéb kezelőszerekkel. 
Természetes antibakteriális hatású összetevői között 
megtalálható többek között a menta, levendula, 
körömvirág.

Antibakteriális

50 ml 250 ml 500 ml

Antibakteriális hatású természetes készítmények

Grassa

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban hígitva 
még kiadósabb.
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Napjainkra széles körben elterjedt a sokak 
által ismert zsíros korpa (bakteriális fertő-
zés) kezelésére hatékonyan alkalmazható. 
Seboreas dermatitis ( genyzacskók kiala-
kulásánál) is elsődleges készítmény. Erős 
tisztító és természetes baktériumölő és vírus 
ölő hatásával a legmakacsabb fertőzéssel 
szemben is sikerrel használható. Folyama-
tos otthoni terápiával fenntartó kezelésnek 
is kiváló. Súlyos fertőzés esetén kiegészít-
hető egyéb kezelőszerekkel.

Forfora Grassa pakolás

Lozione tonica Forfora Grassa Olio essenziale Forfora Grassa

Bakteriális vagy gyulladásos fertőzés esetén a lévő fejbőr kezelé-
sére alkalmazható. Seboreas dermatitis kialakulásánál, de herpesz 
esetén is hatásos készítmény. Természetes octopirox, használa-
tának köszönhetően az egyik legerősebb gyulladáscsökkentő 
fejbőrpakolás. Alkalmazását megelőzi egy terápiás hajfürdő alkal-
mazása. Gyulladt, hámló fejbőr (pl.: pikkelysömör) kezelésének az 
egyik fontos összetevője a Forfora Grassa pakolás. 

Egyéb alkalmazása a testen bárhol előforduló Seboreas dermatitis 
(pl: gennyes nagy pattanás), herpesz vírus előfordulás esetén vagy 
akár sömörök (övsömör tüneti kezelése) kezelésére kiválóan alkalmas.

Zsíros korpás fertőzés kezelésénél elengedhetetlen 
kezelőszer. Erős antibakteriális hatása miatt ilyen jellegű 
fertőzés kezelésénél elsőkörös termék. Erős faggyútöbb-
lettel járó betegségek esetén is alkalmazható, haszná-
latát megelőzi egy terápiás hajfürdő. A kezelés utolsó 
lépéseként alkalmazzuk, nem öblítjük. Kamaszkori aknék 
és más egyéb akár arcbőrön megjelenő pattanások, 
mitesszerek fertőtlenítésében, gyulladáscsökkentésé-
ben kiválóan alkalmazható tinktúra.

Zsíros korpás fertőzés esetén, illetve gyulladáscsök-
kentő hatása miatt hatóanyag koncentrátumként 
használható. Ez a Dr.Nagy – Trichocenter készítmény, 
úgy készül, hogy a gyógynövényeket egy nagy hideg 
sajtológépbe teszik és hidegsajtolással kinyerik a 
gyógynövényeknek a levét. Ezáltal a gyógynövény 
komplett gyógyító hatása érvényesül és a legerő-
sebb hatóanyag készül belőle. Felerősíthetjük vele a 
hajfürdők, pakolások vagy ampullák erejét.

Ampulla Olajesszencia

Pakolás

Seboreas dermatitis kezelésére is! 

30 ml

150 ml

100 ml

500 ml
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SeccaGombásodás ellen

Bagno fitoessentiale Forfora secca

A fejbőr gyulladásával járó problémák esetén praktikus 
készítmény. Gombás-, gyulladt fejbőr és a kóros fejbőrhámlás 
kezelésére elengedhetetlen terápiás hajfürdő. Magas gyógynö-
vénytartalmának köszönhetően biológiai alapú készítmény és 
természetes octopiroxot tartalmaz. Allantoin és levendula jóté-
kony hatását emelnénk ki, de még ezen kívül 10 gyógynövényt 
tartalmaz. Válogatott gombaelleni összetevőinek köszönhetően 
erős terápiás szernek minősül. Használatával szembetűnő 
eredmények érhetőek el, nem csak pár napra szünteti mega 
makacs tüneteket. Segítségével olyan problémák is sikerrel 
kezelhetőek, amelyek évek óta okoztak kellemetlen tüneteket.

Secca Sampon
50 ml 250 ml 500 ml

Gyulladáscsökkentő hatású, gombásodás elleni készítmények

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban hígitva még kiadósabb.
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Forfora secca pakolás

Lozione tonica Forfora secca

Oilo essenziale Forfora secca

Bakteriális fertőzés esetén és/vagy gyulladásban lévő 
fejbőr kezelésére alkalmazható. Seboreas dermatitis 
(genyzacskók kialakulásánál) kialakulásánál is hatásos 
készítmény. Herpesz esetén is hatékony a kezelésben. 
Természetes octopirox, használatának köszönhetően 
az egyik legerősebb gyulladáscsökkentő fejbőrpakolás. 
Alkalmazását megelőzi egy terápiás hajfürdő alkalma-
zása. Gyulladt, hámló fejbőr (pl.: pikkelysömör) keze-
lésének az egyik fontos összetevője a Forfora Grassa 
pakolás. Alkalmazása a kezelőlap alapján történik! 
Egyéb alkalmazása a testen bárhol előforduló Seboreas 
dermatitis (pl: gennyes nagy pattanás), herpesz vírus 
előfordulás esetén vagy akár sömörök (övsömör tüneti 
kezelése) kezelésére kiválóan alkalmas.

Zsíros korpás fertőzés kezelésénél elengedhetetlen 
kezelőszer. Erős antibakteriális hatása miatt ilyen jellegű 
fertőzés kezelésénél elsőkörös termék. Erős faggyútöbb-
lettel járó betegségek esetén is alkalmazható, használatát 
megelőzi egy terápiás hajfürdő. A kezelés utolsó lépése-
ként alkalmazzuk, nem öblítjük. Kamaszkori aknék és más 
egyéb akár arcbőrön megjelenő pattanások, miteszerek 
fertőtlenítésében, gyulladáscsökkentésében kiválóan 
alkalmazható tinktúra.

Zsíros korpás fertőzés esetén, illetve gyulladáscsökkentő 
hatása miatt hatóanyag koncentrátumként használható. 
Ez a Dr.Nagy – Trichocenter készítmény, úgy készül, hogy 
a gyógynövényeket egy nagy hideg sajtológépbe teszik 
és hidegsajtolással kinyerik a gyógynövényeknek a levét. 
Ezáltal a gyógynövény komplett gyógyító hatása érvé-
nyesül és a legerősebb hatóanyag készül belőle. Felerő-
síthetjük vele a hajfürdők, pakolások vagy ampullák erejét.

Ampulla

Olajesszencia

Pakolás

30 ml

150 ml

100 ml

500 ml
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CoccoExtra hidratáció

Bagno Fitoessentiale Cocco

Száraz, göndör, töredezett hajra történő 
alkalmazása során a haj visszanyeri fényét 
és egészséges rugalmasságát. Higítva és 
töményen is egyaránt alkalmazható. Fő 
hatóanyaga a kókusz esszencia, melyet 
hatékonyan egészít ki az Aloe Vera és a 
búzacsíra kivonat. Az ellenállhatatlan kókusz 
illatú hajfürdő minden haj- és fejbőrtípushoz 
kiválóan alkalmazható. Rendkívül kímélő, 
szenzitív, ezért akár babák részére is megfe-
lelő ápolást biztosít, továbbá páratlanul 
alkalmas mindennapos használatra.

Kókusz hajfürdő

50 ml 250 ml 500 ml

Természetes hidratálás a kókusz erejével
A kókusz tiszta vizet köt meg, ezért 
nagyon erős hidratáló készítmény, 
száraz, göndör, töredezett hajra történő 
alkalmazása során a haj visszanyeri 
fényét és egészséges rugalmasságát. 
A haj pakolás erősen hidratáló készít-
mény. Száraz, szőkített, töredezett 
hajra történő alkalmazása során a haj 
visszanyeri fényét, rugalmasságát. 
Hajpakolásaink közül a legjobb hidra-
táló hajápolószer. Gyorsan felszívódik 
és hidratálja a bőrt és a hajhagymákat. 
Az egyetlen pakolás ami kis mennyi-
ségben benne maradhat a hajba és 
nem kell kiöblíteni. Védi a hajat a nap 
káros hatásaival szemben. Lassítja az 
öregedési folyamatokat. Segít újraépí-
teni és megőrizni a hidrolipid réteget. 
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Cocco
Cocco  pakolás

Protein ampulla

Táplál és visszaállítja a bőr védőrétegét. Lassítja a bőr 
öregedési folyamatát, ezért száraz bőrre is ajánlott. 
Immunrendszer erősítő, regeneráló hatású készítmény, 
amely meggyorsíthatja a gyógyulási folyamatokat 
hámszövetképző. Napégés ill. szolárium miatti bőrégés 
esetén, vastagon használva, segít a bőr regenerálódásá-
ban és elkerülhetjük a bőr lehámlását. Jótékony hatását 
a bőr- és hajápolásban egyaránt kifejti.

Protein különleges képessége: képes a hajhagyma és a hajszál 
szerkezetét is újra építeni.
Magas hidratáció képessége miatt a hajszál rugalmas, a 
hajhagyma élettel teli lesz.
Aminosavakká hidrolizált proteint tartalmaz. Fejbőrön és a 
hajszálra kifésülve is hatásos. Kipótolja a hajszálszerkezeti 
rendellenességeket is. Erős hidratáció hiány, irritáció, fejbőrhám-
lásos tüneteknél mindenképp az egyik legfontosabb készítmény. 
Citosztatikus kezeléseket követően elsőkörös termék.

Ampulla

Pakolás
150 ml

100 ml

500 ml

Hajfestés után különösen 
érdemes alkalmazni, mert a 
hajfestésnél a hajszerkezetet 
kinyitják, és ezt kihasználva 
visszatáplálni és visszahidratálni 
tudjuk vele a hajat, így a festés 
káros hatásait ki lehet szűrni. 
Hajszálszerkezetben marad, 
nem öblítjük!

Extra hidratáló és 

enyhíti a napégést
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MandorlaTáplál és hidratál

A fejbőr hidrolipid réteg ( víz-, zsír ) 
egyensúlyának rendezésére alkalmas 
elsőkörös termék. Hidratáló, vízmegkötő 
képessége főként a mandula összetevő-
nek köszönhető. Univerzális készítmény, 
minden hajtípusra, fejbőrre és korosztály 
számára alkalmas. Hígítva és töményen 
is egyaránt alkalmazható.

Fő hatóanyaga az édesmandula kivo-
nat, amely egyszerre regenerál, táplál 
és fényessé, egészséges tapintásúvá 
teszi a hajat. A mandula vitaminokban 
és ásványi anyagokban is gazdag. B1, 
B2, B6 és E vitamint, az ásványi anyagok 
közül pedig rengeteg káliumot, kalciu-
mot, magnéziumot és foszfort tartalmaz. 
Nyomelemei közül a vas, a mangán és a 
cink kiemelendő. 

Bagno fitoessentiale mandorla

Mandula Sampon

50 ml 250 ml 500 ml

Édesmandula kivonat táplál és hidratál
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Mandula pakolás

Mineralizante Lozione tonica

Univerzális készítmény, minden hajtípusra, fejbőrre 
és korosztály számára alkalmas. 
80% -ban hidratáló készítmény és 20%-ban nutritív 
termék. Nyomelemei közül a vas, a mangán és a 
cink kiemelendő. A fejbőr hidrolipid réteg ( víz-, zsír) 
egyensúlyának rendezésére alkalmas elsőkörös 
termék. Hidratáló, vízmegkötő képessége főként a 
mandula összetevőnek köszönhető.

Nevéből is következtethető, hogy magas ásványi anyag tartalom-
mal rendelkezik, legerősebb hidratáló készítmény. Egy pakolás, 
balzsam készítménynél is 64szer erősebb hidratáló termék. 
Ha kevés egy balzsam, vagy pakolás akkor ezt az ampullát 
balzsamként is lehet használni és 5 perc alatt kiváló hajminőséget 
érhetünk el. Synergia keverék hatását is nagyban növeli. 
Használható hajfestékbe és akkor kivédi a hajfestés káros hatá-
sait. Hatásfokát nagyban befolyásolja, hogy milyen samponnal, 
hajfürdővel dolgozunk előtte. Ezért javasolt Dr. Nagy Trichocenter 
hajfürdő használata az ampulla használatát megelőzően. 

Pakolás

Ampulla

150 ml

100 ml

500 ml

Nagy mennyiségű vizet visz a 
fejbőr mélyebb rétegébe. Mivel a 
hidratáló képessége 80%, így nem 
zsírosítja, nem nehezíti el a hajat. 
A legtöbb terápiás kezelésnek 
fontos összetevője.
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AhaFiatalító

Bagno fitoessentiale AHA

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban hígítani kell! 
Rendszeres használata esetén a haj havonta 1-2 
cm helyett akár 2-4 cm –t is nőhet egy hónap alatt. 
Azoknak az embereknek, akiknek nem nő a hajuk ez 
elsődleges készítmény.

Nagy mennyiségű E vitamint tartalmaz, ami antioxi-
dáns és öregedés gátló. Hajnövesztő kezelések 
során hatékonyan alkalmazható hajfürdő.

AHA Sampon
50 ml 250 ml 500 ml

Fejbőr fiatalító, kopaszodás elleni  
természetes készítmények
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Lozione Tonica Aha

Rendszeres használata esetén a haj havonta 1-2 
cm helyett akár 2-4 cm –t is nőhet egy hónap 
alatt. Azoknak az embereknek, akiknek nem nő 
a hajuk ez elsődleges készítmény. 
Fejbőr fiatalító, regeneráló hatású ampulla, mely 
a hajnövesztő kezelések részeként alkalmazható. 
Gyümölcssav tartalmának köszönhetően az erős 
szerek közé tartozik, keringésfokozó hatású. 

Hajvizsgálathoz kötött termék! 
Csak külsőleg alkalmazható!

AHA termékek főként fejbőr fiatalító 
hatású, alpha -hydroxi savakat, hosszú 
szén láncú gyümölcssavakat tartalmaz. 
Mindenféle hajritkulásban hajhullásban 
javasolt. Kifejezetten ajánlott elkez-
deni használatát a fejbőr öregedéskor. 
Segít a bőr felszínén levő természetes 
egyensúlyt kialakítani természetes 
hatóanyagaival. Nagy mennyiségű E 
vitamint tartalmaz, ami antioxidáns, 
öregedés gátló. Hajnövesztő kezelések 
során hatékonyan alkalmazható.

AHA Ampulla
100 ml

Synergy Power

Sejtépítő kapszula, önmagában nem alkalmazzuk! 
Samponkeverék vagy pakolás keverékben alkalmazzák 
a trichológusok. Használatának köszönhetően a kezelés 
3x hatásosabb tud lenni, mint a hagyományos módon 
egymás után használnánk a készítményeket. A synergia 
keverékek hatásfoka sokkal magasabb mert a hatóanya-
gok ereje nem összeadódik, hanem szorzódik.

Kapszula

Felszívódó képessége 50-70 % 
a bioenergetikai skálán. Alkal-
mazása nem jár zsírosodás 
növekedéssel. Önmagában 
nem alkalmazható, használatát 
megelőzi egy terápiás hajfürdő. 
A kezelés utolsó lépéseként 
alkalmazzuk, nem öblítjük.
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AhaFiatalító
Főként fejbőr fiatalító hatású, alpha -hydroxi 
savakat, hosszú szén láncú gyümölcssa-
vakat tartalmaz. Mindenféle hajritkulásban 
hajhullásban javasolt. Kifejezetten ajánlott 
elkezdeni használatát a fejbőr öregedés-
kor. Segít a bőr felszínén levő természetes 
egyensúlyt kialakítani természetes ható-
anyagaival. Nagy mennyiségű E vitamint 
tartalmaz, ami antioxidáns, öregedés gátló. 
Hajnövesztő kezelések során hatékonyan 
alkalmazható.

Fejbőr fiatalító, kopaszodás elleni készítmények

Bagno Fitoessentiale AHA+

Az AHA sampon továbbfejlesztett változata. Zöldalmá-
ból kivont őssejt kultúrával dúsított készítmény, amely 
hajnövesztő kezelések során hatékonyan alkalmazható. A 
zöldalma növényi őssejtjei eredményesen járulnak hozzá 
az emberi őssejtek élettartamának és vitalitásának növe-
léséhez. Katalizátorként hat az őssejt, ezzel megnégysze-
rezi az AHA gyümölcssav fejbőrfiatalító és kopaszodás 
elleni hatását. Az őssejt terápiák régóta széles körben 
ismeretesek. Az AHA+ hajfürdő keringés fokozó hatású, 
így használatánál ezt számításba kell venni.

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban hígítani kell! Rendszeres 
használata esetén a haj havonta 1-2 cm helyett akár 2-4 
cm –t is nőhet egy hónap alatt. Azoknak az embereknek, 
akiknek nem nő a hajuk ez elsődleges készítmény.

AHA+ Sampon
50 ml 250 ml 500 ml
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Oilo Essenziale VS/I

A Vs/i olajeszencia a legerősebb természetes 
eredetű keringés fokozó anyagot, az erős paprika 
kivonatát és fahéj kivonatot tartalmaz. Erős kerin-
gésfokozó hatásával javítja a fejbőr tápanyag és 
oxigén ellátását. Hatását a kapilláris erekben és 
a hajszál erekben fejti ki. Legfontosabb terápiás 
termék kopaszodás esetén. 

Aha+ Lozione tonica

Hidratáló, fejbőr fiatalító, regeneráló hatású ampulla, 
mely a hajnövesztő kezelések részeként alkalmazható. 
Gyümölcssav tartalmának köszönhetően az erős szerek 
közé tartozik, keringésfokozó hatású. Felszívódó képes-
sége 85-90% a bioenergetikai skálán. Alkalmazása nem 
jár zsírosodás növekedéssel. 
Zöldalmából Őssejtet tartalmaz, ami az emberi Őssejt 
legjobb tápláléka! Az AHA gyümölcssavra katalizátorként 
hat, ezért négyszer erősebb hatást lehet elérni, mint az 
AHA ampullával!

AHA+ Ampulla

Vsi Olajesszencia

100 ml

30 ml

Fontos, hogy alkalmazni csak 
mikrokamerás hajvizsgálat 
után lehet!  Narancsbőr esetén 
is hatásos készítmény. Gyulladt 
fejbőrön alkalmazni tilos!

Önmagában nem alkalmaz-
ható, használatát megelőzi egy 
terápiás hajfürdő. A kezelés 
utolsó lépéseként alkalmazzuk, 
nem öblítjük. Erősen gyulladt, 
vértolulásos fejbőrön csak 
erős hígítással használható. 
Hajvizsgálathoz kötött termék.
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Hormon blokkoló

Bagno Fitoessentiale Caduta+

Lozione Tonica Caduta+

Kiváló hajhullás elleni készítmény, akár mindennapos 
használatra is remek választás. A hajhullás megszünte-
tése mellett hosszú távon látja el a fejbőrt a haj növe-
kedéséhez szükséges tápanyagokkal. Zsírosodást nem 
okoz. Fő hatóanyaga a ginzeng, mely segíti a mátrix 
sejtek osztódását, ezáltal növekedésfokozó hatású.

Növényi erjesztett alkoholban tartósított hatóanyagokat 
tartalmaz minden ásványi anyagot amire a hajnak szüksége 
van. A kakukkfű jótékony hatása serkenti a hajnövekedést, a 
ginzeng erejével együtt.  Hatását tekintve nyugtató, a hajszál-
feszítő izom tónusát oldja ezzel szabaddá téve a faggyúmirigy 
kivezető csövet, a tüsző bejáratát, így elősegítve a tápanyagok 
felszívódását. 

Hajhullások kezelésénél a kezelés utolsó lépéseként alkalmaz-
zuk.  Önmagában nem alkalmazható, használatát megelőzi 
egy terápiás hajfürdő. Alkalmazása a kezelés utolsó lépéseként 
történik, a fejbőrbe masszírozva, nem öblítjük.

Caduta    Sampon

Caduta    Ampulla

Caduta

50 ml 250 ml 500 ml

100 ml

A hajhullások túlnyomó többségében olyan okok vannak a háttérben, amire nem is gondol-
nánk. Hölgyek esetében is termel a szervezet androgén hormont. Számos kutatás támasztja 
alá, hogy a ritkuló területekről vett hajhagymák esetében kimutatható a megnövekedett 
5 alfa reduktáz enzim és a DHT (átalakult tesztoszteron) mely a haj ritkulásáért is felelős 
lehet. Az enzim működésének a korlátozásával és egy megfelelő hajhullás elleni kezelés 
alkalmazásával ez a különösen a hölgyek számára kényelmetlen panasz megszüntethető. 
A CADUTA+ termékcsalád kifejezetten ennek a problémacsoportnak a kezelésére lett kifej-
lesztve. Hajhullás és hajnövesztő kezelések során hatékonyan alkalmazható. 

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban 
hígitva még kiadósabb.
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Bagno Fitoessentialhyaluron+

A hyaluron+ sampon azon felül, hogy egészségessé 
és fiatallá varázsolja a hajkoronánkat, a hajhullással is 
felveszi a versenyt. Kifejezetten úgy tervezték, hogy az 
összetevők olyan komplex bázist képezzenek, amely 
más termékekkel ellentétben nem használ agresszívebb 
felületaktív anyagokat. A krémes jellegű, finom illatú hab 
nem csak tisztítja a felületet, de a teafaolajjal, mentával 
dúsított hyaluron sampon nyugtatja, fertőtleníti és hidra-
tálja is a fejbőrt. Viszkető fejbőr esetén is alkalmazható.
Mindennapi ápolásban komplexen óvja a fejbőrt és 
feltölti a hyaluron jótékony hatásával.

Lozione Tonica Hyaluron+

A hyaluron+ ampulla, amely tartalmaz selyemproteint a már 
közvetlenebb módon hat a fejbőrre. Fókuszáltan a hajhagymák 
öregedését gátolja, ezáltal a hajunk fényes és puha lesz annak 
elnehezedése nélkül. Az ampullában található selyem aminosavak 
a hidratáltságát, a hidrolizált kollagén védelmet, a hyaluronsav 
a vízmegkötést biztosítja a haj számára. Használata egyszerű 
miután alaposan kiöblítettük a habzó sampont a hajból a fejbőrre, 
majd ujjbeggyel finoman bemasszírozni a terméket. 
Hajszálszerkezeti rendellenesség esetén, a hajszálakba is befé-
sülhető.  Ebben a termékben a kis molekulájú hyaluron is megta-
lálható, ami a könnyű felszívódás miatt hatásos és tartalmazza 
a nagy molekulájú hyaluron ami feltölti a haj keratín szerkezetét.   
Nem kiöblítendő! Akár mindennapos használatban is használható.
A magas hyaluron tartalma miatt akár arcon és dekoltázson is 
mindennapos használatra alkalmazható.  

Hyaluron    Sampon
Hyaluron    Ampulla

Hyaluron

50 ml 250 ml 500 ml

100 ml

Nedvességmegtartó tulajdonsága mellett fiatalon tartja a fejbőrt és a 
hajszerkezetet, ezzel elérve a ragyogó hajtömeg hatását. 

Koncentrátum, ezért 1:2 arányban hígitva 
még kiadósabb.
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Innovativ

Bagno Fitoessentiale Spirulina Mandorla

Nyomelemei közül a vas, a mangán és a cink kiemelendő. A fejbőr 
hidrolipid réteg ( víz-, zsír ) egyensúlyának rendezésére alkal-
mas elsőkörös termék. Hidratáló, vízmegkötő képessége főként 
a mandula összetevőnek köszönhető. Univerzális készítmény, 
minden hajtípusra, fejbőrre és korosztály számára alkalmas. 
A spirulina alga jótékony hatása mellett olyan enzimeket, vitami-
nokat, tápanyagot vihetünk a fejbőrbe és a hajhagymához, ami 
más termékcsaláddal nem lehetséges! Segít a fejbőr immunrend-
szerét visszaállítani. Fejbőr fiatalító és méregtelenítő készítmény. 
Száraz fejbőrre erős hidratáció hiány, irritáció, fejbőrhámlásos 
problémák esetén javasoljuk használatát! 
Hígítva és töményen egyaránt alkalmazható.

Új fejlesztés

Spirulina alga

Spirulina mandula Sampon

A spirulina mandorla készítmények 
fő hatóanyaga az édesmandula 
kivonat, amely egyszerre regene-
rál, táplál és fényessé, egészséges 
tapintásúvá teszi a hajat. A mandula 
vitaminokban és ásványi anya-
gokban is gazdag. B1, B2, B6 és E 
vitamint, az ásványi anyagok közül 
pedig rengeteg káliumot, kalciumot, 
magnéziumot és foszfort tartalmaz.

50 ml 250 ml
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Spirulina Mandorla Pakolás

Száraz fejbőrre erős hidratáció hiány, irritáció, fejbőrhám-
lásos problémák esetén javasoljuk használatát! 
Segít a fejbőr immunrendszerét visszaállítani. Fejbőr 
fiatalító és méregtelenítő készítmény. 
Szinte minden terápiás kezelésnek fontos összetevője a 
spirulina alga sejtregeneráló képességével. Univerzális 
készítmény, minden hajtípusra, fejbőrre és korosztály 
számára alkalmas. A spirulina alga jótékony hatása 
mellett olyan enzimeket, vitaminokat, tápanyagot vihe-
tünk a fejbőrbe és a hajhagymához, ami más termék-
családdal nem lehetséges! Használatát megelőzi a Dr. 
Nagy – Trichocenter hajfürdő használata. 

Pakolás
150 ml 500 ml

Innovativ Spirulina kézkrém

Spirulina tartalmának köszönhetően sejtregeneráló hatású 
kiváló hidratáló selymes kézkrém. Fodrászoknak lett 
kifejlesztve, mert védőréteget képes a kézen létrehozni 
és így véd a vegyszeres kezelés közvetett hatásai ellen is. 
Hatóanyagai képesek regenerálni a bőr szerkezetét. Akinek 
erősen igénybevett a kezén a bőr, annak mindenképp 
ajánlott akár napi többszöri használatra is. 

Kézkrém
150 ml
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Speciálisan egy feladatot látnak el. Ezekre azért van szükség, 
mert más termékcsaládokban nem szerepelnek. Így a kedves 
vendégeink akár bőrgyógyászati bőrbetegségek gyógyítását 
vagy olyan problémákra találhatnak megoldásokat, amire 
más termékcsaládban nincs lehetőség. 

Különleges ápolók

Ekcéma, pikkelysömör (plakkos psoriasis) és narancs-
bőr kezelésére alkalmazható bőrfeszesítő, hajszerkezet 
regeneráló készítmény. Fényt és selymességet ad a 
hajnak. Szemkörnyékápolóként is használható, hajfestés 
esetén véd és ápol. Esszenciális zsírsavakat tartalmaz, 
melyeknek bizonyítottan jótékony hatása van a bőrre, 
hajra. Hatására a haj könnyebben fésülhetővé válik, 
rugalmasságát és egészséges szerkezetét visszanyeri 
már az első használatok során. 
Ez a termék argán olaj esszencia, ami 91%-os tisztaságú, 
ezáltal használható más készítményekbe.

Innovativ Argán olaj

Kondicionáló, Argán olaj
50 ml
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Eleganza Bianca Keratin Serum per i capelli hajvégolaj

Ez a készítmény feltölti a hajszerkezetet miközben építi és 
rugalmassá teszi azt. Erősen hidratál és enyhén formázza 
a hajat. A Ceratin Eleganza Bianca a haj számára elenged-
hetetlenül fontos keratint nagy mennyiségben tartalmazza, 
mely segítségével selymessé, egészségessé és fényessé teszi 
hajkoronánkat. A hajszálakat hidratálja és kollagénnel tölti fel. 
A hajszálon a keratin lapocskákat feltölti, a sérüléseket kitölti, 
ezáltal megakadályozza a haj kiszöszödését, ill. a hajvégek 
töredezését. A vizes haj kifésülését elősegíti. Öblítés nélkül 
szárítandó a hajon!

Vékony szálú, igénybevett hajra ajánlott. 
Kiváló hő és UV védő tulajdonságainak 
köszönhetően hajvasaláshoz is alkalmas. 
Magas fényű hatást kölcsönöz és könnyen 
kifésülhetővé teszi a hajat. Lenkivonattal 
dúsított készítmény. A hajszálon a keratin 
lapocskákat feltölti, a sérüléseket kitölti, ezál-
tal megakadályozza a haj kiszöszödését, ill. 
a hajvégek töredezését. 

50 ml 50 ml

Keratinos hajformázó Hajkondicionáló olaj

Lozione Spirulina Proteica

Protein különleges képessége: képes a hajhagyma és a hajszál szerkezetét is újra 
építeni. Magas hidratáció képessége miatt a hajszál rugalmas, a hajhagyma élettel 
teli lesz. Aminosavakká hidrolizált proteint tartalmaz. Fejbőrön és a hajszálra kifé-
sülve is hatásos. Kipótolja a hajszálszerkezeti rendellenességeket is. Erős hidratáció 
hiány, irritáció, fejbőrhámlásos tüneteknél mindenképp az egyik legfontosabb 
készítmény. Citosztatikus kezeléseket követően elsőkörös termék.Hajfestés után 
különösen érdemes alkalmazni, mert a hajfestésnél a hajszerkezetet kinyitják, és 
ezt kihasználva visszatáplálni és visszahidratálni tudjuk vele a hajat, így a festés 
káros hatásait ki lehet szűrni. A spirulina alga fokozza a fejbőr immunrendszerét 
és a hajszál tartósságát.Hajszálszerkezetben marad, nem öblítjük! 

Proteines hajkondicionáló
50 ml

Ha van kedvenc folyékony szappan, 
tusfürdő, sampon, ápoló krémek, 
mivel tiszta hatóanyag, belerakhatja 
bárki kedvenc termékébe. Így bárki 
használhatja kedvenc termékét 
speciális készítményeket pl. hajgön-
dörítésnél vagy épp ellenkezőleg 
hajkiegyenesítésnél, hőkezelésnél 
stb. és így egy különleges ápolás-
ban részesíti bőrét és hajkoronáját. 
Használata általában valamilyen 
termékbe keverve ajánlatos! Ekcé-
mára közvetlenül is felrakható.
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Hajformázók

Trilogic hair spray Extra strong

Fenyőgyantát és selyemproteint tartalmazó 
hajlakk. Természetes összetevőnek köszönhetően 
a hajszálba felszívódnak a hatóanyagok így tartást 
és ápolást biztosít a hajszálnak. Kiválóan alkalmas 
kontyok vagy olyan frizurák fixálására, ahol szük-
ség van az extra erős tartásra. Rendezvényekre 
ajánljuk, ahol a hosszan tartó fix tartás az elvárás. 
Használat után 10 órával csak óvatos kifésülés 
ajánlott a hajszál sérülés elkerüléséhez.

Extra erős hajlakk
350 ml
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Finish

Trilogic hair mousse spray

Proteica Trilogic hair MousseTrilogic hair Spray volumenizing

Természetes összetevőkkel kellő 
tartást biztosít a hajnak. A használatát 
követően nem eredményez zsíros vizes 
hatást. Kiválóan alkalmas hajtömeg 
növelésére és a frizura beállítására. 
Extra erős tartást ad a hajnak.

Fenyőgyantát és selyemproteint tartalmazó 
hajlakk. Természetes összetevőnek köszönhetően 
a hajszálba felszívódnak a hatóanyagok így 
tartást és ápolást biztosít a hajszálnak. Hasz-
nálható hajtőemelőként, vagy volumen növelő 
hajlakként is. Mindennapos használatban a frizura 
mindig tökéletes lesz, és a hajlakk használatával 
a hajszálszerkezet erősödik, és extra ápolásban 
részesül. 

A hajszálszerkezeti hiányosságokat pótolja 
ki összetevői között szerepel az eredetileg 
a protein ampullába előállított protein is. A 
hajat nem nehezíti el, erős hidratáló. Kivá-
lóan alkalmas hajszálszerkezet javításra, 
hajtömeg növelésére és a frizura beállítá-
sára. Enyhén fixál, így a frizurát könnyebb 
beállítani.

Dúsító hajlakk

Extra erős hajhab

Proteines hajhab

300 ml

350 ml
300 ml

Ezek olyan professzionális termékek, amik megfe-
lelnek a Dr. Nagy Trichocenter ideológiájának, hogy 
a hatóanyagok természetes kivonatok, de mégis 
képesek akár hajformázásra vagy a hajszálszerke-
zet ápolására. Ezek a vegán készítmények tökéle-
tes frizurát varázsolnak akár otthoni használatkor, 
vagy a fodrászok kezében. 
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Hormon balance

Hormon Balance 150 ml

150 mlSpirulina Hormon Balance

Természetes progeszteront, mexi-
kói wild yam gyökér kivonatot és 
spirulina algát tartalmaz.
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FONTOS TUDNIVALÓK, MIELŐTT 
BELEKEZDÜNK A TERÁPIÁBA 

(fogamzásgátló szedése esetén NEM JAVASOLT)

Az alkalmazást ciklusnapokban 
adjuk meg, amely mindig úgy 
értelmezendő, hogy a menstruáció 
megjöttét vesszük a ciklus 1. napjá-
nak. Menstruációnak azt a napot 
vesszük, amikor valódi menstruá-
ciós vérzés állt be. Egy nyomásnyi 
krém egy kb. 1 cm-es csík (kb. egy 
ujjpercnyi) krémet jelent, amelyet a 
tubus tetején lévő pumpa lenyomá-
sával és visszaengedésével kapunk. 
A megadott, javasolt alkalmazást 
fontos betartani, NAPRA PONTO-
SAN.

Menstruáló nőknél: napi 3 nyomás-
nyi krém este, lefekvés előtt a 12. 
ciklusnaptól a 26.ciklusnapig (ha 
tanácsadó másképp nem rendeli).

Nem menstruáló nőknél: 3 hét 
krémezes kezelés, majd 1 hét szünet. 
Újra 3 hét krémezes kezelés, majd 
újra 1 hét szünet és így tovább! Napi 
3 nyomásnyi krém, este lefekvés 

előtt. (ha tanácsadó másképp nem 
rendeli)

Férfiak esetében: 1 vagy 2 pumpa, 
3 hét használat 1 hét szünet (ha 
tanácsadó másképp nem rendeli). 
Lehetőség szerint ne felejtse el a 
kezelést egyetlen napon sem!

A terápia alatt: Számítani kell 
úgynevezett tünetfelerősödésre 
(reverz tünet), amely azt jelenti, 
hogy az ösztrogén dominancia 
tünetek ideiglenesen felerősödhet-
nek. Azt nehéz előre megmondani, 
hogy kinél milyen tünet várható. A 
tünetfelerősödés vagy más néven 
inverz tünet egy minden természe-
tes gyógymódnál jelentkező állapot, 
amellyel szervezetünk mutatja, 
hogy reagál a hatóanyagra, így 
ennek örülnünk kell, még ha kelle-
metlen is.

Fontos értenünk, hogy a tünetfel-
erősödés a gyógyulási folyamat 

kezdetét jelzi. Lehet, hogy a migrén 
még jobban felerősödik lehet, hogy 
még ingerlékenyebb lesz, lehet 
hogy szurkálni fog a petefészke 
lehet, hogy hamarabb érkezik a 
menstruáció stb. A tünetfelerő-
södések csak a terápia első pár 
hónapjában jelentkeznek és akkor 
sem minden nap, csupán addig, 
amíg a progeszteron el nem ér egy 
optimális szintet a szervezetben. 
A menstruáció vártnál korábbi 
érkezése a terápia elején teljesen 
normális. Amint megjött a menst-
ruáció, ne alkalmazza tovább a 
krémet. A napot, amikor megjött, 
vegye az új ciklus 1. napjának és 
attól számolja az kezelés kezdetét. 
Pecsételő vérzésnél nem kell letenni 
a krémet, csak a valódi menstruáci-
ónál. A természetes úton való rege-
nerálódás mindig lassú, de hatékony 
folyamat, illetve az elején reverz 
tünetek jelentkezhetnek (mint pl. a 

homeopátiás kezeléseknél). Ezért 
olyan gyógyulni vágyó betegeknek 
ajánlott, akik ezt tudomásul veszik 
és elfogadják, hogy nem egyik 
napról a másikra következik be a 
javulás, hanem szervezetük kitartó 
harcának köszönhetően hétről-
hétre, illetve hónapról hónapra 
lesznek egyre jobban.

Általános gyakorlati tanácsok: A 
krémet esténként, lefekvés előtt 
alkalmazza. A három nyomásnyi 
krémet több helyen oszlassa el, 
lehetőleg vékony bőrfelületre 
kenje (ilyen pl. a belső kar, a belső 
combok, a térdhajlat, lábfej, nyak, 
mellkas és arc). A 3 nyomásnyi 
krémet legfeljebb 3-4 helyre kenje, 
nagy, körkörös mozdulatokkal, 
mintha testápoló lenne. Lehet egyi-
dejűleg testápolókat használni, de 
ne ugyanazon a bőrfelületen.

Használata

Terápia
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Latte solare spray sensitive
Latte solare spray per bambini

Véd és hidratál. Különösen érzékeny bőrre fejlesztett 
naptejek babáknak is ajánlott. Speciális összetételével 
és 50 faktoros UV védelemmel lehetővé teszi a 
legérzékenyebb bőrűek számára is az élvezetes 
napozást.

Trichocenter hajgyógyász stúdió  1073 Budapest, Barcsay utca 16  (+36) 20 665-3355
hajgyogyaszrendeles@gmail.com  www.trichocenter.hu

Naptej

50 ml

Gyereksampon

A Bambini hajfürdő és babafürdető 
egy olyan különleges készítmény, ami 
extra sensitiv, hogy védje a babákat és 
a gyerekeket minden káros behatástól.

Hajfürdő

300 ml

Termékek különösen érzékeny bőrre

Dr.Nagy & B.Nagy

Trichocenter


