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Studie účinnosti

Alpecin podporuje aktivitu
vlasových kořínků
Produkt:
Alpecin After Shampoo Liquid s kofeinovým
komplexem

Testované osoby:
39 osob se zvýšeným vypadáváním vlasů
(ve věku 20 – 60 let)

Časové období:
Testované osoby používaly Alpecin po dobu
4 měsíců

Tento výzkumný projekt ukázal, že aktivita vlasových kořínků byla
u testovaných osob podpořena díky pravidelnému používání Alpecinu.
Dokonce se podařilo zvýšené vypadávání vlasů zastavit.

Příliš mnoho neaktivních vlasových kořínků: Vlasy vypadávají
Na rozdíl od zvířat, kterým pravidelně roste zimní a letní srst, u člověka je
růst vlasů nepravidelný. Některé vlasové kořínky pracují, zatímco ostatní
se nachází ve fázi regenerace. Za normálních podmínek je 85 % vlasových
kořínků v růstové fázi a ve stejném období je 15 % v klidové fázi. Přesto,
pokud bude příliš mnoho vlasových kořínků v klidové fázi, začnou vlasy
předčasně vypadávat a objeví se pleš.

V úvodu byla aktivita vlasových kořínků u testovaných osob významně
oslabena: průměrně 22 % vlasových kořínků bylo v klidové fázi.
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V průběhu testu posuzovaly vypadávání vlasů také samy testované osoby.
Na základě jejich posouzení se vypadávání vlasů při česání podstatně snížilo.
Výsledky dermatologů se shodly s posudky od testovaných osob.
Tzn. subjektivní pocit, že Alpecin ASL aktivuje růst vlasů není pouhou iluzí.

Velmi 1,5
silné

Subjektivní posouzení
intenzity vypadávání vlasů

1,0
0,5
Silné 0
0,5
1,0
Malé 1,5
(Index)

Začátek

Po 4 měsících

Spokojenost testovaných osob s Alpecinem byla vysoká. Výsledkem je, že
58 % testovaných osob plánovalo pokračovat v používání Alpecinu After
Shapoo Liquid!

Shrnutí:
Hlavní dermatolog dospěl k závěru, že Alpecin After Shampoo Liquid
splňuje veškerá požadovaná kritéria. Z jeho pohledu může být testovaný
produkt, vzhledem k dobré snášenlivosti a prokázané účinnosti, doporučen
jako kosmetické ošetření proti předčasnému vypadávání vlasů.
Možnost preventivní péče u osob se zvýšeným rizikem k předčasnému
vypadávání vlasů je další nespornou výhodou výrobku.

Pro další informace prosím navštivte www.alpecin.cz
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