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5-Alf ORising Bioessence и шампоан представляват терапия,
базирана на Verbascoside (органична молекула), естествена
съставка, съдържаща се в растителните клетки на Syringa
Vulgaris (люляк).

Биологични свойства на Verbascoside

•

•

Потиска ензима 5-алфа редуктаза.  
Антиоксидантен и противовъзпалителен ефект.

 Действие срещу Malassezia Furfur (гъбичка, предизвикваща 
пърхот и себореен дерматит).
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Какво преставлява 5-алфа редуктаза?

При мъжете тази аномалия води до:
- прогресивно изтъняване на косата
- изместване на  фронталната линия
- загуба на коса в областта на темето. 
На схемата се виждат различните 
степени  на разраждане на косата 
според скалата на Норууд Хамилтън.

Ензим, който превръща тестостерона в дихидротестостерон
/DHT/. Високите му нива са причина за андрогенна алопеция и
свръхпроизводството на себум. Косата изтънява и постепенно
намалява.

Андрогенната алопеция при 
жените  засяга главно теменната и 
фронталната област /скала на 
Лудвиг/. Често този процес  е в 
следствие на хормонален 
дисбаланс, започване или спи-
ране на лекарствена терапия, 
след бременност, периода на 
 менопауза или при инсулинова 
резистентност. 

Скала на Лудвиг

Скала на Норууд Хамилтън
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Какво е malassezia furfur? 

При първа проява на изтъняване на косата, е желателно
да се приложи терапия с 5 - алфаредуктазен инхибитор. 

Гъбичка, позната още като Pityrosporum Ovale, отговорна за 
появата на пърхот. Тя е естествен обитател на скалпа, но при 
нарушена бариерна функция на кожата и свръх 
производство на себум, разпространението се разширява. 
Разрастването й  води до освобождаване на мастни 
киселини, което може да доведе до себореен дерматит. 
Ненавременното трериране на пърхот води до появява 
косопад. Естествените активни съставки на 5-AlfORising 
терапия регулират прекомерното отделяне на себум и 
потискат ензима 5-алфа редуктаза.
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Формула без Sodium Laureth Sulfate.
Съдържа повърхностно-активни

Фитоесенциален балансиращ 
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шампоан за скалп и коса

вещества, нежни към 
хидролипидния слой и 

 структурата на косъма. 

Шампоанът е богат на 
естествени екстракти 

като Commom Millet  (просо), 
което има подхранващо действие. 
Препоръчва се при изтъняваща и 

крехка коса.



Екстракт от кестен (Aesculus 
Hippocastanum) - стимулира 
микроциркулацията на скалпа. 

Екстракт от люляк (Syringa Vulgaris) - 
спомага за потискане на ензима 5-алфа
редуктаза.

Екстракт от бамбук 

(Bambusa Vulgaris) - 
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противовъзпалително, регенериращо и

успокояващо действие при раздразнен

скалп.



 Bioessence
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 Bioessence

Екстракт  от  Syringa Vulgaris (люляк)  в  комбинация с 

витамин B6, спомага за потискане на действието   
на ензима 5-алфа редуктаза. Етерични масла от 

лимон (Citrus Medica Limonum), 
портокал (Citrus Aurantium Dulcis) и 

мандарина (Citrus Nobilis) придават на 
продукта успокояващо и освежаващо 

действие и подобряват микроцирку-
лацията на  скалпа.



Използване: 
Да се използва 2-3 пъти седмично.
Нанесете директно върху скалпа на
малки сектори. Направете лек
масаж. Не се изплаква. РАЗКЛАТЕТЕ
ПРЕДИ УПОТРЕБА. 

Олигоелементите магнезий, цинк и мед
доставят основни нутриенти на косата.
Допринасят за нормализиране на
хидратацията на скалпа и производство
на себум.
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При наличие на:
• хронично рецидивиращ косопад
• оплешивяване и разреждане на косата
• изтъняваща коса
• крехка и накъсваща се коса
• мазен скалп
• себореен дерматит.

За кого е предназначена терапия 
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Производител:
MYOSOTIS SRL, Via XX Settembre, 9 - 37129 Verona (VR) - ITALY

Вносител:
Трихология ООД , гр.София, ул. Голяма Могила №25

Тел: +359883440544, sales@triholog.bg, www.triholog.bg
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