
* Hastalığa bağlı olmayan saç dökülmelerinde.

Saçları güçlendirir.

Saç dökülmelerinde*:

YENİ 



Saçlar, insan vücudunun en gösterişli yerlerinden biridir. 
Kişiliğimizi vurgular, yalnızca değişen moda akımlarıyla 
kalmamakla, birçok şeye maruz kalır. Ve iyi olduğumuzda, 
kendimizi iyi hissettiğimizde bu durum genelde saçımıza 
da yansır: Saçımız ışıldar, yumuşacık ve güçlü bir görünü-
me sahip olur. Hâl böyleyken de; her bir tutamının bizim 
için değerli olmasına şaşmamak gerekir.

Saçımız: doğanın  
bir mucizesi



Her insanın başında yaklaşık 80.000 ila 150.000 arasında 
saç teli bulunur. Boru biçimine sahip bu saç tellerimiz 
keratinden, pigmentlerden, minerallerden, lipitlerden ve 
sudan oluşur. „Kıl payı“ deyimiyle meşhur olan saç kılı yu-
vası ise sadece 0,1 mm büyüklüğünde olup saç kökenin-
de üretilir. Yoğun metabolik faaliyetler yürüten saç folikülü, 
her gün yaklaşık 0,3 mm saç yapısını epidermal yüzeye 
iterek, saçın uzamasını sağlar.  Tüm bu saçları toplarsak, 
tek bir günde inanılmaz 30 metre elde edilir.

Ta ki yaklaşık 7 yıl sonra o saç teli dökülene ve yenisi 
oluşturulana kadar her bir saç kökümüz, üstelik hiç ara 
vermeden yüksek performans sergiler. Saç köklerinin, 
en çok hücre bölünmesi aktivesinde bulunan hücreler 
arasında yer aldığından metabolik faaliyetleri de oldukça 
yüksek olur. Gösterdiği bu performansı koruyabilmesi  
için saç kökü birçok besine gerek duyar.

Saç telinin dökülmesine 
ve yeniden yetişmesine 
kadar geçen doğal saç 
büyüme döngüsü yakla-

şık 7 yıla kadar sürer.

BÜYÜME EVRESİ
7 yıla kadar

DİNLENME EVRESİ
yaklaşık 3 ay GEÇİŞ EVRESİ

4 hafta



Saç kalitemizi etkileyen ve saçlarımızda hasarlara neden ola-
bilen birçok faktör bulunur. Aşırı saç fırçalama, çok sıkı saç 
toplama, yüksek ısılarda kurutma veya boyama gibi kimyasal 
işlemlere tabi tutma bunlar arasında yer alır. 

Günümüzün hızlı yaşam koşulları, fiziksel veya psikolojik 
stres veya dengesiz beslenme saç kalitemizi etkileyebilir  
ve dolayısıyla artan saç dökülmelerine ve saç tellerinin incel-
mesine yol açabilir.

Saç büyüme döngüsü kapsamında değişik evrelerden 
geçen saç oluşumu süreci oldukça karmaşıktır. Bu süreç, 
stres, beslenme, çevresel veya hormonel faktörler gibi 
etkenlere karşı oldukça hassas tepki verebilir. Yani, bu 
etkenlerden birkaçının saç büyüme döngüsünde olumsuz 
etkiye yol açtığında saç dökülmesi veya saç telinin incelmesi 
görülebilir. Bu problemi yaşayan birçok insan var; ki çoğu 
bunu sıkıntı olarak görür, bu da kendilerine olan özdeğer 
duygularının zedelenmesine neden olur.

Saçın giderek 
incelip 
güçsüzleşmesi



Dolgun, güçlü saçlara sahip bir insan kendini daha iyi his-
seder. Priorin® Liquid ile bu duyguyu tekrar yaşayabilirsiniz. 
Çünkü Priorin® Liquid, saç dökülmesinde* ve saç incelmele-
rinde size yardımcı olur. Bitkisel özler ve cildi besleyen pro  
vitamin B5 -daha yaygın adıyla: dekspantenol- içeren formü-
lü, saç üzerine yapılmış geniş kapsamlı bilimsel araştırma-
ların sonucudur. Organik Priorin® Liquid, saç derisini besler 
ve saç kökünden etki gösterir. Saç büyüme döngüsünü 
destekleyerek saçın doğal uzama sürecine katkı sağlar.

Bu etkiler bir araştırma ile de ispatlanmıştır**: Düzenli kul-
lanıldığında Priorin® Liquid yalnızca birkaç hafta içerisinde 
daha dolgun ve gür saçlar sağlar ve saç dökülmesini* 12 
haftadan sonra azaltır. Saç büyüme döngüsü genel olarak 
yavaş işlediğinden, en az 12 hafta boyunca düzenli uygulan-
ması tarafımızca tavsiye olunur.

Çözüm:  
Saç dökülmesinde*  
Priorin® Liquid.

  * Hastalığa bağlı olmayan saç dökülmelerinde.
**  Priorin® Liquid kozmetik araştırması;  

12 haftalık uygulama süresi, günde 1 kez 
uygulanmıştır; yayımlanmamış veriler.

cildi  
besler

organik

yeter
günde1x



Priorin® Liquid, Baicapil™ kompleksini içerir. İçeriğindeki 
organik bu kompleks, baykal takke kökü özlerinden ve 
soya ve buğday özlerinden oluşur.

Priorin® Liquid ayriyeten pro vitamin B5 içerir. Daha yay-
gın kullanımıyla dekspantenol, yani pro vitamin B5, saçı 
nemle beslemekle kalmaz, saç derisini de besler.

Priorin® Liquid’in bu eşsiz bileşen kompozisyonu, saç 
köküne*, saç büyüme merkezine kadar iner ve orada 
etkisini gösterir. Böylece Priorin® Liquid, saçın doğal bü-
yüme döngüsünü destekler ve saçın sağlıklı uzamasına 
yardımcı olur ve bu sayede saç dökülmesini** azaltır.

Dermatolojik gözetim altında da teyit edildiği üzeri, cildi 
besleyen doğal bileşenleri sayesinde Priorin® Liquid, cilt 
tarafından iyi tolere edilebilmektedir ve gerek duyulan 
durumlarda tekrar tekrar kullanılabilir.

* In-vitro muayene.
** Hastalığa bağlı olmayan saç dökülmelerinde.

Organik, besleyici, 
iyi tolerans

Pro  
vitamin  

 B5 BaicapilTM





Kullanımı:  
kolay ve rahat

Priorin® Liquid, rahat ve hızlı bir şekilde uygulanabilir:

Priorin® Liquid, hoş bir kokuya sahiptir ve durulanmasına 
gerek yoktur. Saçta kalıntılar bırakmaz ve saçın yapışma-
sına da neden olmaz. Bu sayede uyguladıktan hemen 
sonra saçlarınıza alışagelen şekilde şekil verebilir, istediği-
niz saç modelini uygulayabilirsiniz.

Günde sadece 1 kez saç 
derisine püskürtülmesi ye-
terlidir. Bunun için yapmanız 
gereken tek şey, pratik püs-
kürtme aplikatörünü yandan 
yukarıya doğru çevirmek.

Uygulama başına, 5-8 defa 
tüm saç derisine gelecek 
şekilde püskürtün.

Ardından yumuşak hareket-
lerle Priorin® Liquid’i  
cilde masaj yaparak  
nazikçe yedirin. Bitti!

yeter
günde1x



Yalnızca birkaç hafta 
içerisinde gözle görülür 
sonuçlar sağlar*.
Deneyin, kendiniz şahit olun. Priorin® Liquid ile saç 
yapınızda sadece birkaç hafta içerisinde bir iyileşme 
göreceksiniz.

Saç büyüme döngüsü genel olarak yavaş işlediğinden, 
saç kökünün Priorin® Liquid ile tedavi edilmesine en az 
12 hafta boyunca devam edilmesi tavsiye olunur.

Sağlıklı saç, her gün yaklaşık 0,3 mm uzar,  
yani bir ayda yaklaşık 1 cm uzar.

cm

6

5

4

3

2

1

ay1 2 3 4 5 6

*  Priorin® Liquid kozmetik araştırması; 12 haftalık uygulama süresi, 
günde 1 kez uygulanmıştır; yayımlanmamış veriler.





Bizden size ilave ipucu: 
Priorin® Shampoo  
ile saç bakımını tamam-
layın.
Güçsüzleşen ve incelen saçlarınıza saçınızı yıkarken de 
bir iyilik yapmak istiyorsanız, Priorin® şampuanını da 
kullanın. Saçlarınıza ışıltı ve hacim katın. İçeriğinde özel 
bir darı özü ve gliko proteinleri ve pro vitamin B5 kombi-
nasyonu bulunur. Etkisi kanıtlanmış pro vitamin B5, saça 
bağlanır ve saçı uzun süre nemle besler.

Bunun yanı sıra saça hacım kazandırır ve saçın saç kırıl-
malarına karşı direncini artırır. Pro vitamin B5, şampuanı 
duruladıktan sonra da saçta kalır, saça ışıltı katar ve daha 
kolay taranmasını sağlar.

Ayrıca Priorin® Shampoo, güçsüz 
ve incelen saçı ve saç derisini  
nazikçe besler; çünkü parabenler  
veya renklendiriciler içermez.



Saçları güçlendirir.

YENİ 

BaicapilTM kompleksi  
ve pro vitamin B5 içerir,  
saç dökülmelerinde*  
saç derisine doğrudan  
uygulanır.

* Hastalığa bağlı olmayan saç dökülmelerinde.

Saç sağlığı ve saç dökülmesi hakkında daha fazla 
bilgi için, www.priorin.de adresini ziyaret edin. L.
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