
جديد 

 BaicapilTM مع تركيبة املكونات
والربوفيتام� B5 يُستخدم عىل فروة 

الرأس مبارشًة يف حاالت تساقط الشعر*.

ا. يجعل الشعر قويً

تجد املزيد حول صحة الشعر وتساقط الشعر عىل 
www.priorin.de املوقع

* ال يرسي عىل حاالت تساقط الشعر بسبب وجود مرض.
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�تلك كل انسان حوايل 80.000 إىل 150.000 شعرة يف الرأس، جدائل 
أنبوبية الشكل، مكونة من الك�ات�، والصبغات، واملعادن، والدهون 
واملاء. ويبلغ ساق الشعرة، الشه� باسم «عرض الشعرة»، حوايل 0.1 

مم ويتشكل يف جذور الشعر. يف عملية التمثيل الغذا» املركزة تُخرِج 
ا حوايل 0.3 مم من مادة الشعر إىل السطح. وإذا  بُصيالت الشعر يوميً

وضع املرء كل الشعر مًعا، سينتج عن ذلك بشكل خيايل 30 مرتًا يف 
اليوم الواحد!

كل جذر من جذور الشعر يحقق أعىل النتائج، دون توقف، إىل أن 
تسقط الشعرة بعد حوايل سبع سنوات، ورسعان ما تتشكل بعدها 

واحدة جديدة. تُعترب جذور الشعر من الخاليا التي تحتوي عىل أعىل 
معدل انقسام وبالتايل Éتاز Çعدل كب� لأليض. ولÄ تظل جذور 

الشعر محتفظة بكفاءتها عىل املدى الطويل، فإنها بحاجة إىل الكث� 
من املواد املُغذية.

مرحلة النمو
حتى 7 سنوات

مرحلة السكون
حوايل 3 أشهر املرحلة االنتقالية

4 أسابيع

 تستغرق الدورة 
 الطبيعية لنمو الشعرة 
 ما يصل إىل 7 سنوات، 
 قبل أن تسقط الشعرة 

 وتتمكن من النمو
 مرة أخرى.



 الشعر – 
معجزة من الطبيعة.

ا يشء معّرب يف أجسامنا بقدر شعر الرأس. فهو �يز  ال يوجد تقريبً
الشخصية، وله تأث� كب�، وليس فقط فيÒ يخص امليول املتغ�ة. 

وعندما نكون عىل ما يرام، يتضح ذلك أيًضا يف معظم األحيان عىل 
ا. وال تتعجب، عندما تعرف أننا  ا وقويً شعرنا: حيث يكون المًعا وطريً

نرتبط بكل خصلة عىل حدة.



الحل: Priorin® Liquid لحاالت 
تساقط الشعر*.

 Priorin®زيد من االرتياح. معÇ من يتمتع بشعر كثيف وقوي، يشعر
 Priorin® Liquid كنك استعادة هذا الشعور. نظرًا ألن� Liquid

يساعد يف حاالت تساقط الشعر* وحاالت الشعر الخفيف. فرتكيبته 
الخاصة املحتوية عىل املستخلصات النباتية والربوفيتام� B5 للعناية 
بفروة الرأس، واملعروف أكß باسم ديكسبانثينول، هي نتيجة ألبحاث 

 àذو األساس النبا – Priorin® Liquid.علمية شاملة حول الشعر
– يعتني بفروة الرأس ويعزز جذور الشعر. كÒ أنه يدعم دورة âو 

الشعر مÒ يُسهم يف النمو الطبيعي للشعر.

هناك دراسة توضح هذه اآلثار**: من خالل االستعÒل اليومي يضمن 
Priorin® Liquid شعرًا أكß كثافة وحجÒً بعد بضعة أسابيع ويقلل 

تساقط الشعر* بعد 12 أسبوًعا. نظرًا ألن مرحلة âو الشعر تتطور 
عادًة ببطء شديد، فإننا نويص باستمرار العالج ملدة 12 أسبوًعا عىل 

األقل.

 *  ال يرسي عىل حاالت تساقط الشعر 
بسبب وجود مرض.

**  دراسة تجميلية مع Priorin® Liquid ؛ 
ا، مرة واحدة   االستعÒل ملدة 12 أسبوًع

ا؛ بيانات غ� منشورة. يوميً

 مرة 
واحدة فقط 

يومًيا

نبا�

 يعتني 
بفروة الرأس



 عندما يصبح الشعر 
خفيًفا وضعيًفا.

هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر عىل جودة شعرنا وتؤدي إىل 
تلف الشعر، مثل التمشيط املكثف للغاية، أو الترسيحات املشدودة 
للشعر بشكل مفرط، أو تجفيف الشعر بالتسخني بشكل مبالغ فيه 

أو عمليات املعالجة الكيميائية مثل صبغ الشعر. 

وقد تتأثر جودة الشعر نتيجة الضغط البدين والنفيس بسبب اإليقاع 
الرسيع والنظام الغذايئ غري املتوازن مام يسهم يف زيادة تساقط الشعر 

وبالتايل يصبح الشعر خفيًفا.

يُعترب تكّون الشعر عملية معقدة ويتم عىل مراحل مختلفة يف إطار 
دورة منو الشعر. ومن املمكن أن تتأثر هذه العملية بعوامل مختلفة 

مثل اإلجهاد، والنظام الغذايئ والبيئة والتأثريات الهرمونية. وبالتايل 
ا عىل دورة منو الشعر، قد  عندما تؤثر بعض من هذه العوامل سلبيً

يتساقط الشعر ويصبح خفيًفا. وهي مشكلة تواجه الكثريين، وغالبا 
ا عىل االعتزاز  ما تُعترب مزعجة للغاية وبالتايل تؤدي إىل التأثري سلبً

بالنفس بدرجة كبرية.





BaicapilTM

الربوفيتام�

 B5

 نبا�، للعناية، 
متوافق بشكل جيد.

يحتوي Priorin® Liquid عىل تركيبة املكونات  ™Baicapil. تتكون 
هذه الرتكيبة ذات األساس النباà من خالصة جذور درقة بايكال 

وخالصة فول الصويا وجن� القمح.

 ،B5 الربوفيتام� .B5 عىل الربوفيتام� Priorin® Liquid يحتوي Òك
املعروف أكß باسم ديكسبانثينول، ال �نح الشعر الرطوبة فحسب، 

بل يعتني أيًضا بفروة الرأس.

هذه الرتكيبة الخاصة من مكونات Priorin® Liquid تصل إىل جذور 
ا. وهكذا يعزز  الشعر*، ومركز âو الشعر، حيث يظهر أثرها جليً

Priorin® Liquid الدورة الطبيعية لنمو الشعر، ويُسهم يف âو صحي 
للشعر و�كن من خالل ذلك تقليل تساقط الشعر**.

نظرًا لرتكيبته القاêة عىل أساس نباà مع املكونات التي تعتني بفروة 
الرأس يُعترب Priorin® Liquid متوافق جيًدا، وهو ما أكده الفحص 

الجلدي أيًضا، و�كن استخدامه بشكل متكرر حسب الحاجة.

ا للفحص املخربي. * وفًق
** ال يرسي عىل حاالت تساقط الشعر بسبب وجود مرض.
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ا، مرة  *  دراسة تجميلية مع Priorin® Liquid؛ االستعامل ملدة 12 أسبوًع
ا؛ بيانات غري منشورة. واحدة يوميً

 نجاح ملحوظ بعد 
بضعة أسابيع*.

سوف تتأكدين بنفسك. ألنه مع Priorin® Liquid ستالحظني تحّسن 
حالة شعرك بالفعل بعد بضعة أسابيع.

نظرًا ألن مرحلة منو الشعر بشكل عام تتم ببطء شديد، فإنه ينبغي 
أن تستمر معالجة جذور الشعر باستخدام Priorin® Liquid لفرتة 

تبلغ 12 أسبوًعا عىل األقل.

ا. ا، أي حوايل 1 سم فقط شهريً بً ا مبقدار 0.3 مم تقري ينمو الشعر الصحي يوميً

سم



 االستعامل: 
سهل ومريح.

ميكن استعامل Priorin® Liquid برسعة وسهولة:

ميتاز Priorin® Liquid برائحة طيبة وليس من الرضوري شطفه. ال 
يرتك أية بقايا يف الشعر وال يتسبب يف التصاق الشعر. وبعد االستعامل 

ميكن متشيط الشعر وتصفيفه كاملعتاد.

ا  يتم رشه مرة واحدة يوميً
عىل فروة الرأس مبارشًة. 

وللقيام بذلك ينبغي فقط 
تدوير مطباق الرش العميل 

ا ألعىل. جانبً

بعد ذلك يتم تدليك 
Priorin® Liquid  برفق يف 

فروة الرأس. انتهى!

 مرة 
واحدة فقط 

يومًيا

 لكل استعامل يتم ر ش
5 - 8 دفعات عىل فروة 

الرأس بالكامل.



إذا كنتي تريدين أن تُسدي صنيًعا لشعرك الضعيف والخفيف خالل 
 .Priorin®  غسل الشعر أيًضا، فاستخدمي شامبو 

 ملزيد من اللمعان والكثافة. فهو يحتوي عىل تركيبة خاصة 
 .B5 من خالصة نبات الدخن، والربوتينات السكرية والربوفيتام� 

 �كن أن يرتسب الربوفيتام� املعتمد B5 يف الشعر مÒ يحافظ 
عىل رطوبة الشعر لفرتة طويلة.

 كÒ أنه �نح الشعر كثافة ويزيد مقاومته للتقصف. 
 B5 حتى بعد شطف الشامبو، �كن أن يظل الربوفيتام� 

يف الشعر، و�نحه اللمعان ويحّسن من درجة مرونته.

 Priorin®  عالوة عىل ذلك، يعتني 
 شامبو بالشعر الضعيف، 

 والخفيف وفروة الرأس بلطف، 
 نظرًا ألنه ال يحتوي عىل 

باراب� وأصباغ.

 نصيحتنا اإلضافية: 
 العناية املتكاملة 

مع ®Priorin شامبو.





ا. يجعل الشعر قويً

جديد 

* ال يرسي عىل حاالت تساقط الشعر بسبب وجود مرض.

يف حالة تساقط الشعر*:




