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	 Wat	is	revivogen®?

Haarverlies	nu	voorkomen!	Met	de	revolutio-
naire	behandeling	van	revivogen®	therapy.
Revivogen®, preventiemiddel voor haaruitval 
zonder inname van tabletten. Ook een veilig 
middel voor vrouwen. Revivogen® is een derma-
tologisch geteste, natuurlijke oplossing die 
haarverlies en dunner wordend haar bestrijdt. 
De behandeling is lokaal en zonder vervelende 
bijwerkingen, welke bij andere haarproducten 
tegen haarverlies zo af en toe voorkomen. 
Het middel is zowel voor mannen als vrouwen 
geschikt.

Disclaimer
De inhoud van deze brochure is alleen 
bestemd voor informatieve doeleinden.  
Deze informatie is niet bedoeld als een 
vervanging van het advies van uw arts of 
andere zorgverlener of van de informatie op 
een productetiket, bijsluiter of verpakking.
 
U moet de informatie in deze brochure niet 
gebruiken voor diagnose of behandeling van 
een gezondheidsprobleem of zien als alter-
natief voor gebruik van bepaalde medicijnen  
of andere behandelingen.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de 
informatie in de folder kunnen geen rechten 
worden ontleend.

REvivOgEn®
All nATuRAl hAiR lOss sOluTiOn

voller	Haar in EEn 
hAndOmdRAAi
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	 Haargroei
Een haar groeit gedurende drie tot zes jaar, 
en valt daarna uit. Na twee tot drie maanden 
ontstaat er weer een nieuwe haar, die op zijn 
beurt weer drie tot zes jaar groeit. Door de om-
zetting van testosteron naar het DHT-hormoon 
wordt de levenscyclus van nieuwe haren steeds 
minder lang, waardoor de haren korter en dunner 
worden. Men wordt dus langzaam kaal.

	 levensDuur
Revivogen blokkeert de omzetting van testoste-
ron naar het DHT-hormoon. Hierdoor gaat de 
levensduur van de nieuwe haren omhoog: de 
haren worden weer langer en dikker. Revivogen 
vertraagt het proces van kaal worden, en ver-
betert zelfs de kwaliteit en de groei van de haren.

	 Hoe	Werkt	Het?

Revivogen®, maakt gebruik van krachtige 
natuurlijke ingrediënten die een wetenschap-
pelijk bewezen werking hebben ten aanzien van 
haaruitval en dunner wordend haar. Revivogen® 
blokkeert de werking van het enzym  
5-alpha-reductase, waardoor het hormoon  
testosteron niet omgezet wordt in dihydrotesto-
steron (DHT) in de hoofdhuid.

DHT bindt namelijk aan de haarfollikels waardoor 
de haren minder lang groeien, dunner worden en 
uiteindelijk definitief uitvallen, resulterend in het 
erfelijk, mannelijk kaalheidspatroon. Gebruik van 
Revivogen® op de hoofdhuid heeft tot gevolg dat 
er minder DHT geproduceerd wordt waardoor de 
haar langer in de anagene (groei-) fase blijft en 
dus pas veel later uitvalt. Ook zullen ‘slapende’ 
follikels, die nog een kleine hoeveelheid keratine 
produceren, weer uitgroeien tot gezonde sterke 
haren.

HAARvERliEs NU 
vOORkOMEN MET DE  
REvOlUTiONAiRE  
bEHANDEliNG vAN  
REvivOGEN® THERApy
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	 Wat	kunt	u	verWacHten?

Het is niet onbelangrijk om een reëel ver-
wachtingspatroon van een voor u nieuwe 
behandeling te hebben. verwachtingen bepalen 
namelijk mede het door u beleefde succes. 
Hieronder leest u enkele aandachtspunten. 
bekijk voor verdere informatie ook het onder-
zoeksrapport. binnen 2-4 weken na het gebruik 
van Revivogen® constateren sommige gebruik-
ers een verhoogd haarverlies. Ondanks dat dit in 
eerste instantie in uw ogen tegenvallend is, is dit 
een goed teken. Het product werkt!

Het extra haarverlies wordt veroorzaakt doordat 
Revivogen® de groeicyclus van de haarfollikel 
activeert. De haren die zich in de overgangs- en 
rustende fase bevinden verlaten versneld dit 
stadium en gaan over in een nieuwe anagene 
(groei-) fase. De haarwortels produceren nieuwe 
en gezondere haren.

binnen 60-90 dagen neemt het extra haarverlies 
af en wordt het haar minder dun. U zult nu con-
stateren dat uw haar dikker wordt.

Het haar zal gedurende de 3-6 maanden van het 
proces nog dikker worden. Mogelijk constateert 
u ook nieuwe haren, die met de tijd nog zich-
tbaarder zullen worden.

Het maximale effect van de behandeling, mits  
vrijwel iedere dag gebruikt, wordt bereikt na 
16-18 maanden. Wij adviseren na deze periode 
het gebruik van Revivogen® terug te bren-
gen naar 3-5 keer per week om het verkregen 
resultaat te handhaven.

	 conclusie

revivogen®
 is een veilige behandeling zonder bijwerkingen.
 is een locale behandeling van dunner wordend  
 haar en bestrijdt haaruitval volgens het  
 mannelijke en vrouwelijke kaalheidspatroon.
 bevordert de anagene (groei-) fase van haar,  
 waardoor het haar gezonder en dikker wordt.
 is geschikt voor zowel mannen als vrouwen

revivogen®	shampoo	+	
conditioner

revivogen®	scalp	therapy		
3	maanden	kuur

Revivogen® bio-Cleansing shampoo is een speciaal 
ontwikkelde shampoo die de haargroei stimuleert. Deze 
shampoo kunt u in combinatie met de Revivogen® 
scalp Therapy gebruiken. Revivogen® Thickening 
Conditioner gebruikt u nadat u uw haar heeft gewassen 
met Revivogen® bio-Cleansing shampoo. 

De Revivogen® scalp Therapy 3 maanden kuur 
bestaat uit 3 flesjes en een tuit. bij dagelijks 
gebruik, verbruikt u ongeveer een flesje per 
maand.

X5	Hair	laser

Hairlaser	Hairmax	lasercomb	
Professional	12

De X5 Hair laser heeft een groter oppervlakte ten 
opzichte van andere lasers. Deze X5 Hair laser is 
draadloos en éénmaal opladen geeft hij energie 
voor meerdere behandelingen. Het voordeel is dat 
u hierdoor de haarlaser kunt gebruiken terwijl u, 
bijvoorbeeld, tv kijkt. Deze X5 Hair laser is met 
name geschikt voor mensen met kort haar.

De Hairlaser Hairmax lasercomb professional 12 
stuurt verzorgende lichtenergie in uw hoofdhuid 
en haren. Het revitaliseert de haarconditie. Door 
de wetenschappelijke principes van “photo-bio-
stimulation” wordt de kwaliteit, de haarsterkte, de 
gezondheid en de haardikte verbeterd.

revivogen®	all	in	set
Revivogen® All in set is een voordelig pakket met 
de scalp Therapy 3 maanden kuur, de bijbehorende 
shampoo en conditioner. Deze All in set koopt u 
voordelig in onze webshop. U kunt de producten 
uiteraard ook los kopen.

	 nieuWe	ontWikkelingen

Naast de bekende geneesmiddelen is er sinds 
kort ook een behandeling die veelbelovend is en 
sinds februari 2007 door de FDA erkend is als 
bewezen middel tegen haaruitval. Het betreft de 
low level laser.

low	level	laser
De low level laser is er in meerdere uit-
voeringen. De eerste is de X5 laserkam. Deze 
is geschikt voor mannen waarbij de hoofdhuid 
duidelijk zichtbaar is. De tweede is de Hairlaser 
Hairmax lasercomb. Deze is geschikt voor man-
nen en vrouwen met dunner wordend haar. Door 
het gebruik van de laserkam wordt de door-
bloeding naar de haarwortel extra gestimuleerd, 
waardoor de haarwortel meer voeding krijgt 
en de haarwortel dikker haar produceert. voor 
vrouwen is er een laserkam in de vorm van een 
borstel. voor mensen met kort haar is er een 
ronde kam die gemakkelijk in de hand te houden 
is. De apparaten bevatten, afhankelijk van de 
uitvoering, 7, 9 of 12 lasers.

Meest	succesvolle	resultaat	
–	combinatiebehandeling
preventie van haaruitval is het meest succesvol 
wanneer de low level laser gebruikt wordt in 
combinatie met Revivogen®.
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