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Informačný leták


Často kladené otázky


www.bioxsine.deBIOXSINE
Germany


Je BIOXSINE naozaj účinný, keďže sa
jedná o produkt na bylinnej báze?


Účinnosť BIOXSINE produktov bola
klinicky testovaná a potvrdená
nezávislými inštitútmi. Bolo dokázané,
že flavonoidy a nenasýtené mastné
kyseliny obsiahnuté v BIOCOMPLEX 
B11 oslabujú aktivitu 5α-reduktázy, 
zdroja DHT, ktorý poškodzuje vlasové 
korienky.


Sú produkty vhodné pre obe pohlavia?


Produkty BIOXSINE sú testované na
mužoch i ženách, preto môžu byť
bezpečne používané oboma
pohlaviami na každodennej báze.


Ako používať produkty BIOXSINE?


BIOXSINE sérum by sa malo nechať
pôsobiť vo vlasoch aspoň 8 hodíni-
deálne cez noc, aby sa dosiahol
najlepší účinok. BIOXSINE šampón sa 
aktívnevmasíruje do pokožky hlavy po 
dobu asi 2 minút. Následne sa vlasy 
dobre opláchnu vodou.


Ako zistím, že BIOXSINE naozaj
funguje?


Ozdravujúci efekt nastáva, keď si
uvedomíte, že strácate menej vlasov.
Vo vedeckej štúdii bol tento efekt
pozorovaný po zhruba len 2
mesiacoch. Väčšina používateľov si
tiež všimla, že im začínajú rásť nové 


Detaily výsledkov klinických štúdií, ďalšie prípady a omnoho
viac môžete nájsť na:


... prirodzená cesta k hustejším vlasom!


Strata vlasov?
Niet čas na experimenty!


B O T A N I C A L  L A B O R A T O R I E S


BIOXSINE v praxi


S dovolením pána Gino C.


Predtým...


...po 14-tich
týždňoch


vlasy. Tieto nové vlasy sú na začiatku
jemné a svetlé, avšak uvidíte, že počas
ošetrovania sa tieto jemné vlásky
zmenia na normálne.


Má BIOXSINE vedľajšie účinky?


Táto otázka bola intenzívne skúmaná.
Počas bezpečnostného testu inštitútu
dermatest (Münster) nebolo pozorované
žiadne podráždenie, či alergické reakcie. 
Taktiež sa neobjavili iné dermatologicky 
relevantné reakcie počas celého testov-
acieho obdobia a to i pri každodennom 
používaní produktov.
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BIOXSINE bol vytvorený špecificky na
ošetrenie dedičnej alebo nárazovej 
straty vlasov. Pomocou klinicky testova-
nej aktívnej zložky BIOCOMPLEX B 11


BIOXSINE nemá žiadne známe vedľajšie účinky a je dostupný i bez lekárskeho predpisu.


môže byť vypadávanie vlasov vo väčšine
prípadov zastavené a je taktiež možná
stimulácia rastu nových vlasov.


Inovácia – BIOCOMPLEX B11


Zložky Účinky
Flavonoidy (antioxidanty)
(myricetin, apigenin, kaempferol)


Nenasýtené mastné kyseliny
(linoleic acid + oleic acid)


Beta-sitosterol (fytohormón)


Vitamíny
(A, B1, B2, B5, B9, E)


Minerály a stopové prvky
(zinok, železo, vápnik,
horčík, draslík, meď)


• Pôsobia proti vypadávaniu vlasov
• Posilňujú vlasové folikuly
• Podporujú rast vlasov


• Zvyšujú elasticitu vlasov
• Zvyšujú hustotu rastu vlasov
• Dávajú vlasom objem


Bylinne založená aktívna zložka BIOCOMPLEX B 11 obsahuje:


BIOXSINE produkty
BIOXSINE ponúka správne riešenie za každých okolností, pri jemnej či silnej strate
vlasov, pre mužov či ženy. Vždy používajte BIOXSINE sérum spoločne s BIOXSINE
šampónom. Pre dlhé vlasy doporučujeme použiť taktiež kondicionér.


Opýtajte sa Vašeho
lekárnika!


EXKLUZÍVNE 


Frekvencia používania


Zdroje: Prof. Dott Fulvio Marzatico, University of
Pavia, Pharmacobiochemistry laboratory Section
of Pharmacological and Toxicological Sciences:
“Placebo-Controlled, clinical-instrumental
assessment of the efficacy of cosmetic products
for the treatment of alopecia grade II and III or
Telogen effluvium.” (June 2011)


Klinické štúdie
Viaceré klinické štúdie účinnosti,
s mužmi i ženami trpiacimi výraznou 
stratou vlasov, potvrdili účinnosť 
BIOXSINE produktov. 


Testované bolo
kombinované
použitie séra a
šampónu.


    Prílišné vypadávanie vlasov bolo zastavené.


    Počet vlasov dramaticky
       vzrástol.


Výsledky po 4 mesiacoch:
-88%


     Štúdie
potvrdzujú:*


straty
vlasov


Po štyroch mesiacoch:


+18% 
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Najlepšie výsledky sú dosiahnuté pri spoločnom
používaní BIOXSINE séra a BIOXSINE šampónu.


Doporučenie pre používanie séra:


Fáza 1:  Intenzívne ošetrenie
Trvanie: približne 7 týždňov
Množstvo: 1 ampulka každý 2. deň
Celkovo: 24 ampuliek (1 balenie)


Fáza 2:  Udržiavajúce ošetrenie
Trvanie: 12 týždňov
Množstvo: 2 ampulky týždenne
Celkovo: 24 ampuliek (1 balenie)


Fáza 3:  Stabilizujúce ošetrenie
Trvanie:  24 týždňov
Množstvo:  1 ampulka týždenne
Celkovo:  24 ampuliek (1 balenie)





