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Засоби для укріплення волосся, покращення їх структури,  

видалення лупи 

Засоби проти випадіння волосся розділені на дві категорії: для чоловіків та для жінок, це 

спричинено тим, що причини випадіння волосся у чоловіків та жінок різні. До засобів 

проти випадіння волосся належать шампуні, концентрати в ампулах з вмістом 

амінексилу, вітамінів та інших поживних речовин, які активують ріст волосся. Сюди 

також входять і тоніки проти надмірного випадіння волосся. Тоніки та сироватки 

стимулють шкіру голови, живлять волосяні цибульки та попереджають випадіння 

волосся. При тривалому використанні таких засобів покращується і здоровий стан 

волосся, воно стає густим, повертається втрачений об’єм. 

 нутрі-кофеїновий шампунь для росту та зміцнення волосся від корінців до 

самих кінчиків (200 грв) 

 

 

 

             Benedetti Plusсироватка проти випадіння волосс (620 грв.) 

 

 

               Radical Hair Loss   пілінг для волосся проти випадіння волосся(240 грв) 

  

 

Creastimзасіб проти випадіння волосся  (910 грв.) 

 

 

 

 KérastaseSpecifique Cure Anti-Chute Intensiveінтенсивний догляд проти випадіння 

волосся (1030 грв) 

 

 

 

https://www.notino.ua/kerastase/


Лупа 

З проблемою лупи хоч раз у житті стикається кожен другий 

житель планети. 

Причини появи лупи 

Лупа з'являється в результаті поєднання трьох чинників: 

 Мікроорганізму під назвою Malassezia globosa, що 

живе на нашій шкірі 

 Природного жиру шкіри голови під назвою себум 

 Чутливої шкіри голови 

Дріжджі Malassezia розщеплюють себум шкіри голови до олеїнової кислоти. І в разі 

підвищеної чутливості шкіри голови до впливу цієї кислоти, яка спостерігається у 50% 

населення планети, з'являється подразнення, симптомом якого і є лупа. 

Коли з'являється лупа? 

Лупа, як правило, з'являється в період статевого дозрівання при зміні гормонального 

фону, сполученого з більш інтенсивним виробленням секрету сальних залоз. В 

результаті цього створюється багате живильне середовище для 

мікроорганізму Malassezia globosa, який і є основною причиною виникнення лупи. 

Але поява лупи можлива і в інші періоди при гормональних змінах: у зрілому віці або 

під впливом стресу. 

Симптоми лупи 

Найпростішим індикатором появи лупи є білі лусочки шкіри на плечах, але є й інші 

ознаки: 

 Свербіж 

 Почервоніння 

 Суха шкіра голови 

Вони можуть виникнути в результаті подразнення як реакції чутливої шкіри голови на 

мікроорганізм, що провокує появу лупи. 

Як позбутися лупи 

На щастя, впоратися з лупою, білими лусочками і сухістю шкіри голови легко. Щоб 

усунути всі симптоми, досить мити голову шампунем проти лупи з доведеною 

ефективністю. 

Існує безліч найрізноманітніших шампунів, показаних до застосування в залежності від 

конкретних симптомів, типу волосся і бажаного видимого результату застосування, - 

вони допоможуть зробити волосся більш густим і об'ємним або гладким і шовковистим. 

Всі вони містять піритіон цинку в якості активної речовини, ефективність якого в 

боротьбі з лупою при регулярному використанні була доведена численними 

клінічними випробуваннями. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Завдяки поліпшеному складу, Дермазол
®
 Плюс має розширені показання і є 

ефективним при хронічних, рецидивуючих і ускладнених проявах себореї і 

себорейного дерматиту, включаючи себорейну екзему; діє не тільки на 

грибки, а й на бактерії; сприяє загоєнню пошкоджених ділянок шкіри, 

ефективному зволоженню волосся, збагаченню його вітамінами, 

мікроелементами. 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


