ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮﻳً ﺎ.

ﺟﺪﻳﺪ

اﻟﺮأس ﻣﺒﺎﴍ ًة ﰲ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ*.

ﺗﺠﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﺣﻮل ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﲆ
اﳌﻮﻗﻊ www.priorin.de
* ﻻ ﻳﴪي ﻋﲆ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺮض.
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ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت BaicapilTM
واﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني  B5ﻳُ ﺴﺘﺨﺪم ﻋﲆ ﻓﺮوة

ميﺘﻠﻚ ﻛﻞ اﻧﺴﺎن ﺣﻮاﱄ  80.000إﱃ  150.000ﺷﻌﺮة ﰲ اﻟﺮأس ،ﺟﺪاﺋﻞ
أﻧﺒﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ ،ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻜ رياﺗني ،واﻟﺼﺒﻐﺎت ،واﳌﻌﺎدن ،واﻟﺪﻫﻮن
واﳌﺎء .وﻳﺒﻠﻎ ﺳﺎق اﻟﺸﻌﺮة ،اﻟﺸﻬري ﺑﺎﺳﻢ »ﻋﺮض اﻟﺸﻌﺮة« ،ﺣﻮاﱄ 0.1
ﻣﻢ وﻳﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﺟﺬور اﻟﺸﻌ ﺮ .ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺬايئ اﳌﺮﻛﺰة ﺗُﺨ ﺮِج
ﺑُ ﺼﻴﻼت اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻮﻣ ًﻴ ﺎ ﺣﻮاﱄ  0.3ﻣﻢ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺸﻌﺮ إﱃ اﻟﺴﻄﺢ .وإذا
وﺿﻊ اﳌﺮء ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻣ ًﻌ ﺎ ،ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎﱄ  30ﻣ ًﱰا ﰲ
اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ!
ﻛﻞ ﺟﺬر ﻣﻦ ﺟﺬور اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺤﻘﻖ أﻋﲆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،دون ﺗﻮﻗﻒ ،إﱃ أن
ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺸﻌﺮة ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ،وﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ
واﺣﺪة ﺟﺪﻳﺪة .ﺗُﻌﺘﱪ ﺟﺬور اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ أﻋﲆ
ﻣﻌﺪل اﻧﻘﺴﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ متﺘﺎز مبﻌﺪل ﻛﺒري ﻟﻸﻳﺾ .وﻟيك ﺗﻈﻞ ﺟﺬور
اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻜﺜري
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌ ُﻐﺬﻳﺔ.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ

ﺣﺘﻰ  7ﺳﻨﻮات
ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺪورة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﻌﺮة
ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  7ﺳﻨﻮات،
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺸﻌﺮة
وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
ﻣﺮة أﺧﺮى.

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
 4أﺳﺎﺑﻴﻊ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻜﻮن
ﺣﻮاﱄ  3أﺷﻬﺮ

اﻟﺸﻌﺮ –
ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
ﻣﻌﱪ ﰲ أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ ﺑﻘﺪر ﺷﻌﺮ اﻟﺮأس .ﻓﻬﻮ ميﻴﺰ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒ ﺎ ﳾء ّ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻟﻪ ﺗﺄﺛري ﻛﺒري ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻴام ﻳﺨﺺ اﳌﻴﻮل اﳌﺘﻐرية.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳ ﺮام ،ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ أﻳﻀً ﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﲆ
ﺷﻌﺮﻧﺎ :ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻻﻣ ًﻌ ﺎ وﻃﺮﻳً ﺎ وﻗﻮﻳً ﺎ .وﻻ ﺗﺘﻌﺠﺐ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮف أﻧﻨﺎ
ﻧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ ﺧﺼﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة.

اﻟﺤﻞ Priorin® Liquid :ﻟﺤﺎﻻت
ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ*.
ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺮ ﻛﺜﻴﻒ وﻗﻮي ،ﻳﺸﻌﺮ مبﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻴﺎح .ﻣﻊ®Priorin
 Liquidميﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﺎدة ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر .ﻧﻈ ًﺮا ﻷن Priorin® Liquid
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ* وﺣﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺨﻔﻴﻒ .ﻓﱰﻛﻴﺒﺘﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني  B5ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ

ﺑﻔﺮوة اﻟﺮأس ،واﳌﻌﺮوف أﻛرث ﺑﺎﺳﻢ دﻳﻜﺴﺒﺎﻧﺜﻴﻨﻮل ،ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺑﺤﺎث
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﻌ ﺮ – Priorin® Liquid.ذو اﻷﺳﺎس اﻟﻨﺒﺎيت
– ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻔﺮوة اﻟﺮأس وﻳﻌﺰز ﺟﺬور اﻟﺸﻌ ﺮ .ﻛام أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻢ دورة منﻮ
اﻟﺸﻌﺮ ﻣام ﻳُ ﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺸﻌ ﺮ.

ﻫﻨﺎك دراﺳﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر** :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌامل اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻳﻀﻤﻦ
وﺣﺠام ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻳﻘﻠﻞ
 Priorin® Liquidﺷﻌ ًﺮا أﻛرث ﻛﺜﺎﻓﺔ
ً
ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ* ﺑﻌﺪ  12أﺳﺒﻮ ًﻋ ﺎ .ﻧﻈ ًﺮا ﻷن ﻣﺮﺣﻠﺔ منﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺘﻄﻮر
ﻋﺎد ًة ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﴆ ﺑﺎﺳﺘﻤ ﺮار اﻟﻌﻼج ﳌﺪة  12أﺳﺒﻮ ًﻋ ﺎ ﻋﲆ
اﻷﻗﻞ.

ﻳﻌﺘﻨﻲ
ﺑﻔﺮوة اﻟﺮأس

* ﻻ ﻳﴪي ﻋﲆ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ
ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺮض.
** دراﺳﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ  Priorin® Liquid؛
اﻻﺳﺘﻌامل ﳌﺪة  12أﺳﺒﻮ ًﻋ ﺎ ،ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻳﻮﻣ ﻴً ﺎ؛ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏري ﻣﻨﺸﻮرة.

ﻧﺒﺎيت

ﻣﺮة
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
ﻳﻮﻣ ًﻴ ﺎ

عندما يصبح الشعر
خفي ًف ا وضعي ًف ا.
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر عىل جودة شعرنا وتؤدي إىل
تلف الشع ر ،مثل التمشيط املكثف للغاية ،أو الترسيحات املشدودة
للشعر بشكل مفرط ،أو تجفيف الشعر بالتسخني بشكل مبالغ فيه
أو عمليات املعالجة الكيميائية مثل صبغ الشع ر.
وقد تتأثر جودة الشعر نتيجة الضغط البدين والنفيس بسبب اإليقاع
الرسيع والنظام الغذايئ غري املتوازن مام يسهم يف زيادة تساقط الشعر
وبالتايل يصبح الشعر خفي ًف ا.
يُ عترب تك ّون الشعر عملية معقدة ويتم عىل م راحل مختلفة يف إطار
دورة منو الشع ر .ومن املمكن أن تتأثر هذه العملية بعوامل مختلفة
مثل اإلجهاد ،والنظام الغذايئ والبيئة والتأث ريات الهرمونية .وبالتايل
عندما تؤثر بعض من هذه العوامل سلب ًي ا عىل دورة منو الشع ر ،قد
يتساقط الشعر ويصبح خفي ًف ا .وهي مشكلة تواجه الكثريين ،وغالبا
ما ت ُعترب مزعجة للغاية وبالتايل تؤدي إىل التأثري سل ًب ا عىل االعتزاز
بالنفس بدرجة كبرية.

ﻧﺒﺎيت ،ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ،
ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
ﻳﺤﺘﻮي  Priorin® Liquidﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت ™ .Baicapilﺗﺘﻜﻮن
ﻫﺬه اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ذات اﻷﺳﺎس اﻟﻨﺒﺎيت ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺬور درﻗﺔ ﺑﺎﻳﻜﺎل
وﺧﻼﺻﺔ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ وﺟﻨني اﻟﻘﻤﺢ.
ﻛام ﻳﺤﺘﻮي  Priorin® Liquidﻋﲆ اﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني  .B5اﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني ،B5
اﳌﻌﺮوف أﻛرث ﺑﺎﺳﻢ دﻳﻜﺴﺒﺎﻧﺜﻴﻨﻮل ،ﻻ ميﻨﺢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻨﻲ أﻳﻀً ﺎ ﺑﻔﺮوة اﻟﺮأس.
ﻫﺬه اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت  Priorin® Liquidﺗﺼﻞ إﱃ ﺟﺬور
اﻟﺸﻌﺮ* ،وﻣﺮﻛﺰ منﻮ اﻟﺸﻌ ﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﺟﻠ ًﻴ ﺎ .وﻫﻜﺬا ﻳﻌﺰز
 Priorin® Liquidاﻟﺪورة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﻌ ﺮ ،وﻳُ ﺴﻬﻢ ﰲ منﻮ ﺻﺤﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺮ وميﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ**.

BaicapilTM

اﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني
B5

ﻧﻈ ًﺮا ﻟﱰﻛﻴﺒﺘﻪ اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻧﺒﺎيت ﻣﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻔﺮوة
اﻟﺮأس ﻳُ ﻌﺘﱪ  Priorin® Liquidﻣﺘﻮاﻓﻖ ﺟﻴ ﺪًا ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪه اﻟﻔﺤﺺ
اﻟﺠﻠﺪي أﻳﻀً ﺎ ،وميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.

* وﻓ ًﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﳌﺨﱪي.
** ﻻ ﻳﴪي ﻋﲆ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺮض.

نجاح ملحوظ بعد
بضعة أسابيع*.
تحس ن
سوف تتأكدين بنفسك .ألنه مع  Priorin® Liquidستالحظني ّ
حالة شعرك بالفعل بعد بضعة أسابيع.
نظ ًرا ألن مرحلة منو الشعر بشكل عام تتم ببطء شديد ،فإنه ينبغي
أن تستمر معالجة جذور الشعر باستخدام  Priorin® Liquidلفرتة
تبلغ  12أسبو ًع ا عىل األقل.
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ينمو الشعر الصحي يوم ًي ا مبقدار  0.3مم تقري ًب ا ،أي حوايل  1سم فقط شهريً ا.

* دراسة تجميلية مع Priorin® Liquid؛ االستعامل ملدة  12أسبو ًع ا ،مرة
واحدة يوم يً ا؛ بيانات غري منشورة.

أشهر

االستعامل:
سهل ومريح.
ميكن استعامل  Priorin® Liquidبرسعة وسهولة:
يتم رشه مرة واحدة يوم ًي ا
مرة
عىل فروة الرأس مبارشةً.
واحدة فقط وللقيام بذلك ينبغي فقط
يوم ًي ا
تدوير مطباق الرش العميل
جان ًب ا ألعىل.

لكل استعامل يتم ر ش
 8 - 5دفعات عىل فروة
الرأس بالكامل.

بعد ذلك يتم تدليك
 Priorin® Liquidبرفق يف
فروة الرأس .انتهى!

ميتاز  Priorin® Liquidب رائحة طيبة وليس من الرضوري شطفه .ال
يرتك أية بقايا يف الشعر وال يتسبب يف التصاق الشع ر .وبعد االستعامل
ميكن متشيط الشعر وتصفيفه كاملعتاد.

ﻧﺼﻴﺤﺘﻨﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻊ ® Priorinﺷﺎﻣﺒﻮ.

إذا ﻛﻨﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ أن ﺗُﺴﺪي ﺻﻨﻴ ًﻌ ﺎ ﻟﺸﻌﺮك اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﺨﻔﻴﻒ ﺧﻼل
ﻏﺴﻞ اﻟﺸﻌﺮ أﻳﻀً ﺎ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺎﻣﺒﻮ ®.Priorin
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻤﻌﺎن واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﺒﺎت اﻟﺪﺧﻦ ،واﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني .B5
ميﻜﻦ أن ﻳﱰﺳﺐ اﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني اﳌﻌﺘﻤﺪ  B5ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣام ﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﲆ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻛام أﻧﻪ ميﻨﺢ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻟﻠﺘﻘﺼﻒ.

ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺷﻄﻒ اﻟﺸﺎﻣﺒﻮ ،ميﻜﻦ أن ﻳﻈﻞ اﻟﱪوﻓﻴﺘﺎﻣني B5

وﻳﺤﺴ ﻦ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻣﺮوﻧﺘﻪ.
ﰲ اﻟﺸﻌ ﺮ ،وميﻨﺤﻪ اﻟﻠﻤﻌﺎن
ّ
ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﻨﻲ ®Priorin

ﺷﺎﻣﺒﻮ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﻀﻌﻴﻒ،
واﻟﺨﻔﻴﻒ وﻓﺮوة اﻟﺮأس ﺑﻠﻄﻒ،
ﻧﻈ ًﺮا ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ
ﺑﺎراﺑني وأﺻﺒﺎغ.

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ*:
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮﻳً ﺎ.

ﺟﺪﻳﺪ

* ﻻ ﻳﴪي ﻋﲆ ﺣﺎﻻت ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺮض.

