naprawia w ókno w osa
stymuluje wzrost nowych w osów

Olejek
Szampon
Od ywka

z opatentowan formu TrichoTechTM
Ju po pierwszym u yciu NeogenTM
W osy b yszcz ce. W osy s nawodnione, ale nie t uste.
Widoczna naprawa w ókien w osów (równie ko cówek).
W osy wyg adzone, wzmocnione, dobrze si uk adaj i nie elektryzuj .

Po sze ciokrotnym u yciu
Odbudowa struktury w ókna w osa

◀
Zmiana obrazu pod mikroskopem, po sze ciokrotnym zastosowaniu NeoOil TM, NeoWashTM and NeoCondTM.

Przy regularnym stosowaniu
Wzmocnienie cebulek w osów i przed u enie ycia w osa.
Przyspieszenie wzrostu nowych w osów.
Poprawa kondycji skóry g owy - odnowa równowagi hydrolipidowej,
- regulacja wydzielania sebum.

NeoOil - olejek do stosowania 1-2 razy w tygodniu PRZED myciem g owy
(pozostawi na 10 minut, potem umy g ow szamponem NeoWash).

NeoWash - szampon do mycia w osów i skóry g owy, zawiera
NeoCond - od

agodne surfaktanty.

ywka do stosowania po myciu g owy (pozostawi na 2-3 minuty, sp uka ).

z opatentowan formu TrichoTechTM
Cykl ycia w osa:

anagen

katagen

telogen

FGF7
FGF10

Kolagen
Fibroblast

W fazie katagenu i telogenu po czenie pomi dzy brodawk skórn i mieszkiem w osowym utworzone
przez sie broblastów zostaje zniszczone, co prowadzi do wypadni cia w osa3.
Zawarta w kosmetykach Neogen formu a TrichoTech wywiera wp yw na proliferacj
broblastów
bior cych udzia w odtwarzaniu po czenia brodawki skórnej z mieszkiem w osowym, dzi ki czemu
opó nia wypadanie w osów2,3.
Fitokompleks TrichoTech zwi ksza syntez kolagenu nawet o 25-30%, co przyspiesza pojawianie si
nowych w osów, znacznie wp ywa na jako w osów i kondycj skóry g owy.

z opatentowan formu TrichoTechTM

*
mRNA ekspresja wzgl dna

Kolagen (%)

140

Zwi kszenie ekspresji genów (mRNA) czynników wzrostu 1

120

100
TrichoTech

30
25
20

**

15
10

*

5
0

FGF-7

FGF-10

mmRNA ekspresja wzgl dna
Relative Expression

Wzrost produkcji kolagenu o 25-30% 4

30

***

25
20

**

15
10
5
0

FGF-7

FGF-10

80

Rys. 1

0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Rys. 2

0%

TrichoTech [1%]

0%

TrichoTech [2%]

St enie TrichoTech

Ca kowita zawarto kolagenu w broblastach mierzona
na podstawie zawarto ci czerwieni Syriusza po 24 godzinach
ekspozycji na ró ne st enia TrichoTech . (*) P<0,05.

Wzgl dne poziomy ekspresji mRNA dla FGF-7 i FGF-10
w broblastach ludzkich oznaczane za pomoc ilo ciowej
metody RT-PCR. (*) P<0,05, (**) P<0,01 I
(***) P<0,0001.

Fibroblasty obecne w brodawce skórnej mieszka w osowego s silnie zaanga owane w regulacj wzrostu w osów.
Badanie linii komórkowej ludzkich broblastów przeprowadzone przez Research and Development Center of the
Institute of Osmology and Essential Oils] (IOOE) wykaza o, e TrichoTech indukowa proliferacj
broblastów,
prawdopodobnie dzi ki zwi kszeniu poziomu ekspresji szlaku sygnalizacyjnego kinazy MAP, przyczyniaj c si do
wzrostu populacji komórek na etapie S-G2-M cyklu komórkowego i zwi kszenia produkcji kolagenu o ok. 25-30 % (Rys.
1). Ponadto stwierdzono popraw migracji komórek i podwy szenie poziomu mRNA genów FGF-7 i FGF-10 2. (Rys. 2)
Ostatnie publikacje naukowe mówi , e TrichoTech posiada zdolno
modulowania ekspresji genów, które
odgrywaj aktywn rol w okresie pre-anagenu w ramach cyklu rozwojowego w osa 2,3.
Pi miennictwo:
1. Clarke S. Chapter 7 - Composition of essential oils and other materials. Essential Chemistry for Aromatherapy (Second Edition). Churchill Livingstone,
2008,123-229. ISBN 9780443104039. doi: 10.1016/B978-0-443-10403-9.00007-8.
2. Amaral F, et al. In Vitro E ects of the Phytocomplex TrichoTechTM on Human Fibroblasts: Proliferative Potential and E ects on Gene Expression of FGF-7
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4. Duarte M, et al. Essential Oils in Food Processing: Chemistry, Safety and Applications, First Edition. 2018, John Wiley & Sons Ltd.

z opatentowan formu TrichoTechTM

Formu a TrichoTechTM zawarta w kosmetykach Neogen - to opatentowany sk ad wyci gów z 7 ro lin, ci le
okre lony pod wzgl dem jako ciowym i ilo ciowym.
Ro liny, starannie wyselekcjonowane pod k tem najlepszych cech, uprawiane s

na ekologicznych

plantacjach w Brazylii, na obszarach oddalonych od cywilizacji i wp ywu zanieczyszcze , bez u ycia
pestycydów i bez nawozów chemicznych. Uprawa i zbiór odbywa si wy cznie r cznie, bez udzia u maszyn
aby chroni wra liwe cz ci ro lin i aby unikn

ska enia upraw. Gospodarstwo posiada certy kat Ecocert

a procesy produkcji podlegaj sta emu nadzorowi jako ciowemu.
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Szukaj
produktów
w dobrych
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Dystrybutor:
Fagron sp. z o.o.
ul. Pasternik 26
31-354 Kraków
fagron.pl
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T: +48 12 3343 500
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T: +48 12 3343 512

