
Доказано 
ефективен 

срещу 
косопад

Най-доброто 
решение за 
твоята коса!

Най-доброто решение за красива и здрава коса!
www.triholog.bg
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В центъра на нашия 
фокус е растежа на 

здрава коса

Neofollics помага на хората с косопад да намерят 
ефективно решение на този проблем. Основното 
предназначение на продуктитя е да предотвратят 

косопада и стимулират растежа на нова коса.
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ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА 
КОСА NEOFOLLICS

Технологията Neofollics дава ефективно 
решение в борбата с косопада и стимулира 
растежа на нова коса. Пeрсонализирани 
продукти,  подходящи при всички форми 
на косопад и проблеми със скалпа.

Персонализиран терапевтичен подход. Пълна 
продуктова гама  при косопад за стимулиране 
на растежа на здрава, красива и жизнена коса. 
Подходящи за мъже и жени.
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НАШИЯТ ФОКУС Е 
РАСТЕЖА НА 
ЗДРАВА КОСА

Задълбочените ни изследвания в сферата на 
Трихологията позволяват да познаваме меха-
низмите, които причиняват загуба на коса и 
терапевтичните методи за стимулиране на 
растежа й.

Тези познания ни позволяват да  разработваме 
възможно най-ефективните методи на лечение.

Задълбочени изследвания

Клинично изпитани съставки  и методи на лечение

Висококачествени продукти
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Цялостна програма за лечение - 
подходящи за жени и за мъже. Предвидени 
за лечение на всички състояния, свързани 
с косопад в зоните на главата и брадата. 

Грижа за потребителя - безопасни и 
щадящи съставки, лесни за приложение 
продукти.

Висококачествена технология на 
производство - разработени и произ-
ведени в Холандия при най-строги 
критерии за качество. Продуктите на 
Neofollics са гарантирано  безопасни  и с 
доказана ефикасност. 

НАШИЯТ ФОКУС

Стимулиране растежа на косата - 
непрекъснато изучаване на меха-
низмите, провокиращи загубата на 
коса. Разработване на нови решения 
за стимулиране растежа на здрава 
коса. 

Клинично изпитани съставки - 
доказано ефективни съставки по 
отношение на  биохимичните процеси, 
свързани с растежа на косата.

Мултифункционален подход -  
всеки продукт или комбинация от 
продукти активира механизмите за 
растеж на косата.
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НАШИТЕ ПРОДУКТИ СА 
РАЗЛИЧНИ

Висококачествени 
продукти - всички продукти 
Neofollics съдържат активни 
съставки във висока концен-
трация. 

Разработени за цялостно 
лечение - покриват ежеднев-
ните нужди на косата и скалпа, 
без странични ефекти, приятни 
за употреба. По-дългосрочно 
приложение  за по-устойчиви 
резултати.   

Ние използваме най-новите биотехнологични методи, за да направим 

нашите продукти ефикасни  и лесни за употреба. 

Подкрепени от научни и 
клинични проучвания -  
дерматологично тествани 
продукти, с проверена 
ефикасност и лесни за 
приложение. 
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РЕАЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ

Жена  на 44 г.
Дифузен косопад в теменната част 
на главата и побеляла коса. 
Резултат след употреба на 
Neofollics Anti-Grey таблетки в 
комбинация с таблетки за растеж 
на косата Hair Growth Supporting 
Tablets.

Мъж на 35 г.
Андрогенна алопеция и 
изтъняване на косата в теменната 
област.  Дългосрочно приложена 
комбинация от продукти на 
Neofollics. В резултат от лечението 
плътността на косата е значително 
увеличена. В комбинацията са 
включени и Anti-Grey таблетки.  

Мъж на 23 г.
Забавен растеж на брадата над 
линията на челюстта. Приложена 
терапия с Neofollics serum за 3 
месеца. Космите на брадата са по 
плътни и гъстотата им е увеличена.

Мъж на 24 г. 
Бавен растеж на брадата и 
намалена гъстота на космите в 
зоната над челюстта. Проведено 
лечение за стимулация растеж на 
брадата. Резултат - по-бърз растеж 
и увеличена гъстота на космите.

Резултати от проведени терапии за растеж на коса
Стимулация на растеж на брадата
Резултати от проведени терапии за растеж на брада

След 12 седмици След 12 седмици

След 12 седмици След 12 седмици

Начало Начало

Начало Начало
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Линия за 
растеж на косата

ПЪЛНА ГАМА 
ПРОДУКТИ ЗА РАСТЕЖ 

НА КОСАТА
Линия Neoffolics за растеж на косата - продукти,

покриващи нуждите на всеки пациент. 
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД 
В БОРБАТА С КОСОПАДА

Neofollics включва съвкупност от продукти с различна насоченост. 

Всеки продукт съдържа ефективна комбинация от съставки с 

действие на молекулярно  ниво. 

Продуктите Neofollics действат в 6 основни насоки:

4) Осигуряват основни хранителни 
вещества за растежа на здрава коса

5) Заздравяват косата и скалпа

6) Увеличават усойчивостта на косата 
срещу DHT (дихидротестостерон)

1) Стимулират растежа на косата

2) Удължават фазата на растеж на 
косата

3) Овладяват възпалителните 
процеси, намаляват пърхота и 
усещането за сърбеж

17
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Стимулиране 
растежа на 

косата 

19

NEOFOLLICS ТАБЛЕТКИ 
ЗА АКТИВИРАНЕ РАСТЕЖА НА КОСАТА

Хранителна добавка за подобряване растежа на косата 

Оптимална доза от съставки, стимулиращи растежа на косата 

Доказана ефективност за поддържане на здрава и красива коса 

Може да се приемат като интензивно или поддържащо лечение 

Опаковка: 100 таблетки, достатъчни за 1 - 3 месеца в зависимост от 

дозировката

Таблетките Neofollics за активиране 
растежа на косата съдържат ефективна 
комбинация от 16 основни съставки, които 
стимулират растежа на здрава коса. 

Формула за предотвратяване на загубата 
на  коса с широкоспектърен ефект. 
Приложима при всеки тип косопад. 
Подходяща, както за мъже, така и за жени. 
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Neofollics шампоан за стимулиране растежа 
на косата, представлява ефективно сред-
ство за овладяване на косопада и неговата 
превенция. Ефикасен nи при наличие на 
пърхот. Прави косата по-плътна и по-гъста. 
Съдържа ефективна, клинично доказана 
комбинация от активни съставки, осигуря-
ващи растежа на здрава и силна коса. 
Подхранва скалпа. 

Дерматологично тестван продукт, 
съдържащ единствено нежни и щадящи 
съставки. Без наличие на SLS, други сулфати, 
силикони и парабени. Подходящ за 
ежедневна употреба.

Шампоан с мощно действие за предотвратяване на косопада 

Перфектна грижа за осигуряване на растежа на здрава коса 

1% Piroctone olaminе, ефективен срещу пърхот

12 съставки стимулиращи растежа на косата

Опаковка: 250 мл., достатъчни за 1-  2 месеца в зависимос от 

дозировката

NEOFOLLICS ШАМПОАН 
ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА КОСАТА 

Шампоан с 
мощно 

действие
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Балсам с 
мощно

 действие

23

Neofollics балсам за стимулиране растежа на 
костата има подхранващо действие, прави 
косата по-здрава, по-силна и блестяща. 
Съдържа висококачествени съставки, без 
парфюми, багрила, сулфати, силикони и 
парабени. 

Нежната формула  е специално 
разработена да подобри здравето на 
косата и скалпа. Предотвратява косопада 
и стимулира растежа. Облекчава 
усещането за сърбеж, спира лющенето и 
подобрява микробиома.

Интензивно подхранва косата и скалпа

Богат на масло от Жожоба, Макадамия, Розмарин, Мента и Градински чай 

Високо съдържание на кератинови протеини

10 съставки, стимулиращи растежа на косата

Опаковка: 250 мл., достатъчни за 2-3 месеца, в зависимост от дозировката

NEOFOLLICS БАЛСАМ 
ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА КОСАТА
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NEOFOLLICS ЛОСИОН 
ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА  НА КОСАТА

Лосионът Neofollics за стимулиране 
растежа на косата предлага лечение за 
всички форми на косопад. Подходящ, както 
за мъже, така и за жени. Научно доказана 
ефективност отностно стимулацията на 
растежа на коса и овладяването на 
косопада. 

В резултат от действието му, косата става по 
плътна и по-гъста. Лосион Neofollics съдържа 
висока концентрация от 10 доказани активни 
съставки, комбинирани в Neoxyl® hair growth 
complex.

Ефективна формула за стимулиране на растежа при изтъняваща коса. 

Широк спектър на действие при лечение на косопад. По-здрава и по-плътна коса 

Съдържа 7% Neoxyl® - комплекс от ефикасни съставки за растеж на косата

Удобен за приложение лосион без странични ефекти

Опаковка: 90 мл., достатъчни за 1-2 месеца в зависимост от дозировката

Лосион
лесен за  
употреба
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА 
РАСТЕЖ НА КОСАТА

Терапия за красива и здрава коса 
Предназначена за крехка и увредена 
коса. Подобрява състоянието на скалпа 
и косата, стимулира растежа. 

Терапия при изтъняваща коса 
Подходяща при изтъняване и оредяване 
на косата. Стимулира растежа на здрава 
коса и предотвратява по-нататъшната 
загуба.

В зависимост от състоянието на косата и желания ефект, правилната комбинация от 
продукти осигурява оптимален резултат от терапията.

Терапия при хронична загуба на коса 
Тристепенна програма, която предо-
твратява по-нататъшна загуба на коса, 
подобрява растежа. Прави косата по-
гъста и здрава. 

Терапия при остър косопад
Пълна линия от продукти за сгъстяване на 
косата. Предотвратява по-нататъшната 
поява на косопад и стимулира растежа на 
косата. Тя е гъста и плътна. 
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ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРОДУКТИТЕ 
ЗА РАСТЕЖ НА КОСАТА НА NEOFOLLICS?

Изтъняването и загуба на коса са често срещани при мъжете и жените 

във всяка възраст. В даден момент от живота си, над 50% от хората имат 

тежка или постепенна загуба на коса. Използването на продуктите 

Neofollics е най-добрият избор, който можете да направите за косата си.

Продуктите Neofollics са еднакво подходящи за мъже и за жени:

Поддържат косата здрава 

Подобряват състоянието на 
косата и скалпа

Спират изтъняванено и загуба на коса 

Стимулират израстването на здрава и 

гъста коса
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РЕЗУЛТАТИТЕ ГОВОРЯТ 
САМИ ЗА СЕБЕ СИ

Клинично доказано - продуктите на Neofollics са ефективни и нямат странични ефекти. Те 
са лесни за приложение и имат висока степен на одобрение сред потребителите. 
Neofollics се радва на десетки хиляди доволни пациенти по цял свят. 92% от хората 
съобщават за подобрение на състоянието на косата в рамките на 3 месеца след началото 
на лечението. 

92% 76%
 от потребителите 
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ 
с линия Anti-Gray 

при посивяваща коса

ЦЯЛОСТНА ЛИНИЯ 
NEOFFOLICS ANTI-GREY ПРИ 

ПОСИВЯВАЩА КОСА
Продукти, създадени да отговорят на нуждите на всеки.
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ANTI-GREY ПРИ ПОСИВЯВАЩА 
КОСА НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Посивяването на косата е сложен биохимичен процес. Установихме, че 

основните фактори отговорни за  посивяването на косата могат да бъдат 

контролирани по следния начин:

1) Стимулиране синтеза на меланин

2) Увеличаване нивата на ензима
Catalase

3) Увеличаване нивата на ензима
Glutathione Peroxidase

4) Намаляване нивата на непротеино-
генната α-аминокиселина Homocysteine

 Anti-Grey продуктите на Neofollics предотвратяват преждевременното  побеляване 
на косата, като действат върху всеки от четирите фактора. 

1 2 3 4

Намалено
 производство 

на меланин

Ниски нива на
 Catalase

Високи нива 
на Homocystein

Акумулиране на 
водороден
 пероксид 

(H2O2)

Загуба на 
меланин

(депигментация на 
наличния меланин)

Намаляване
 на пигмента в 

косъма

Ниски нива на 
Glutathione 
Peroxidase

Посивяла коса
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NEOFOLLICS 
ANTI-GREY ТАБЛЕТКИ

Таблетките Neofollics против посивяване на 
косата предлагат иновативно и ефикасно 
решение за поддържане на естествения й 
цвят. Косата посивява поради 
недостатъчното производство на пигмент 
(меланин) в космените фоликули и 
недостиг на ензима Catalase.

Стимулирането на производството на 
меланин и добавено количество Catalase 
допринасят за поддържане естествения 
цвят на косата. Neofollics Anti-Grey 
таблетки са идеални за всеки, който 
страда от преждевременно посивяване на 
косата и търси ефективно и натурално 
решение.

Хранителна добавка за поддържане на естествен и жизнен цвят на косата

Терапия в 2 стъпки с високи дози активни вещвества за по-добро усвояване на Catalase 

Стимулира пигментацията на косата посредством Quercetin (растителен пигмент), мед и 

L- Тирозин

Опаковка: 60 таблетки ( 2х30 таблетки), достатъчни за 1 месец

Уникална
 формула

 в 2 стъпки
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Терапия за запазване естествения цвят 
и здравето на косата
Терапия, която комбинира съставки 
против косопад и посивяване на косата. 
Предотвратява посивяването на косата, 
стимулира синтеза на пигменти и 
намалява производството на естествен 
хидроксипероксид, който изсветлява 
косата.

Терапия за посивяваща сива коса 
Neofollics Anti-Grey таблетки - специално 
разработена  хранителна добавка за 
ефективно предотвратяване появата на 
сива коса и запазване на естествения й 
цвят.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ТЕРАПИИ 
ПРИ ПОСИВЯВАЩА КОСА

В зависимост от индивидуалното състояние на косата и желания резултат, подбрана 
комбинация от продукти осигурява персонализирано ниво на грижа. 
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ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 
ПРОДУКИТИТЕ  NEOFOLLICS ANTI-GREY?

Neofollics Anti-Grey таблетки са хранителна добавка за предотвратя-

ване появата на сива коса и запазване на естествения  й цвят.

Neoffolics Anti-Grey таблетки са подходящи за всеки който:

Страда от преждевременно посивяване на косата

Иска да поддържа естествения цвят на косата си, като същевременно се 
наслаждава на по-плътна, по-дълга и по-здрава коса

 Иска най-ефективното натурално решение при посивяване на косата, 
което лесно се вписва в дневния режим
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ОТКРИЙТЕ
Линия за растеж на брада
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NEOFOLLICS 
ЦЯЛОСТНА ЛИНИЯ ЗА 

РАСТЕЖ НА БРАДА
Продукти, създадени да отговорят на нуждите на всеки 

с този проблем
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МЕХАНИЗЪМ НА 
ДЕЙСТВИЕ

Растежът на брадата е сложен биохимичен процес, който се 
различава от процесите, свързани с растеж и загуба на коса.

1) Стимулира растежа на брадата

2) Удължава фазата на растеж на 
косъма

3) Подобрява състоянието на 
кожата

4) Осигурява основни хранителни 
вещества

5) Подобрява здравето на кожата и 
космените фоликули

6) Подхранва брадата и мустаците

Neofollics серум за растеж на брадата - 6 механизма за въздействие върху 
растежа и подобряването на състоянието на косъма в лицевата зона:

47
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NEOFOLLICS СЕРУМ 
ЗА РАСТЕЖ НА БРАДАТА

Серумът за растеж на брадата, съзададен 
по специалната Neofollics технология, e  
средство за подобряване гъстотата и 
здравината на брадата. 

Съдържа естествени, научно даказани, 
ефективни съставки, които активират 
фазата на растеж на космените 
фоликули.  

Ефективна формула за стимулиране растежа на брадата

Съдържа 7% Neoxyl®, уникален комплекс от ефикасни съставки за растеж на брадата 

Удобен за приложение серум, без старнични ефекти

Съдържа  молекули Adenosine, Vividine® and Myristoyl Pentapeptide 17, които имат 

стимулиращо действие

Съдържа рициново масло,  масло от сандалово дърво и розмарин

Опкаовка: 45 мл., достатъчни за 1-2 месеца в зависимост от дозировката
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Поддържаща терапия за растеж на 
брадата

Комбинация от продукти за активиране и 
стимулиране растежа на брадата. 
Осигурява израстването на нова брада и 
възобновяване растежа на старата.

Пълна терапия за растеж на брадата
Мощен ефект върху расежа на косъма. Ком-
плексното действие на продуктите позволява 
израстването на нова брада и възобновяването 
растежа на старата. С пълната програма на 
Neofollics всеки мъж може да се радва на 
здрава, красива и гъста брада. 

ПЕРСОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
ЗА РАСТЕЖ НА БРАДАТА

В зависимост от индивидуалното състояние на брадата и ефекта, който трябва да се 
постигне,  селектирана комбинация от продукти за оптимална и персолизирана грижа.
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ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРОДУКТИТЕ 
NEOFOLLICS ЗА РАСТЕЖ НА БРАДАТА?

Neofollics серума за растеж на брадата е формулиран с ефикасни, 

клинично доказали своята ефективност съставки, които стимулират 

растежа на брадата и подобряват цялостния й вид. 

Серумът за стимулиране растежа на брадата е подходящ за всеки мъж, който иска:

 По-гъста  и плътна брада

Без странични ефекти 

Подхранване  и поддържане на брадата и кожата 

Първокласен серум за брада с доказано стимулиращо действие 
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Като трихолози, ние внимателно изследваме и оценяваме продуктите за растеж 
на косата, преди да ги предложим на своите пациенти. Подбираме само научно 
доказали своята ефективност методи за лечение, които са лесни за приложение.  
Neofollics напълно отговаря на нашите изисквания. Марката предлага високо-
качествени продукти, без компромис в свойствата и ефективостта на всеки от 
тях. Въпреки че, Nrofollics предлага малка гама продукти, те се превърнаха в най-
предпочитаните терапии от нашите паценти и се радват на висока оценка от 
тяхна страна. Избора да работим с Neofollics беше едно от най-добрите ни 
решения и съвсем искрено ги препоръчване на наши колеги. 

Специалист Трихолог
Холандия, Онлайн търговец №1 в търговията с продукти за коса. 

През последите 6 години се опитвам да намеря лечение за заболявания на косата 
като Андрогенна алопеция. Когато започнах да използвам Neofollics при моите 
пациенти, открих ново оръжие за справяне със загубата на коса.  В моята клиника 
преглеждам около 20 пациенти на ден, които страдат от косопад. Сега, когато 
използвам Neofollics в моята практика, се чувствам напълно подготвен за тази 
нелека битка. Продуктите на Neofollics ми помогнаха в лечението на много паци-
енти, тъй като предотвратяват косопада и стимулират растежа на нова коса. 

д-р Мустафа Алхазам. Виден дерматолог.
Член на борда на Арабската академия на дерматолозите  

КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ 
ЕКСПЕРТИ ЗА NEOFOLLICS
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Избрахме продуктите на Neofollics, защото ни позволяват да постигнем 
желаните резултати с нашите пациенти. Те са фантастична алтернатива на 
химическите/фармацевтичните продукти на пазара. Могат да се използват 
ежедневно и са подходящи за почти всеки пациент, който страда от косопад, има 
чувствителен или сърбящ скалп, или просто иска да поддържа косата си здрава, 
жизнена и красива. Всички пациенти, които идват за диагностика и лечение в 
нашата клиника, имат включени продукти на Neofollics за домашна грижа. За 
проследяване на състоянието им се прави подробна трихоскопия. Резултатите: 
Neofollics стимулира и поддържа растежа на косата,  осигурява чист и здрав скалп.

Г-жа Анита Кърби, L&T Technology Services
Главен трихолог в Trichology Ireland. Член на The Trichological Society  в Лондон



За повече информация 
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