
هناك العديد من التصاؤالت حول الشعر و تساقطه وطرق عالجه
تشغل كل من بهتم بجمال وصحة شعره.

يتكون الشعر من عنصرين أساسيين : البروتين (الكراتين) والماء
يوجد تقريبًا 100000 شعرة فى فروة رأس االنسان. يفقد االنسان حوالى

50 :100 شعرة يوميا وهو فى عملية تجديد مستمر حيث يتساقط الشعر
القديم وينمو بدال منه شعر جديد و على هذا فأذا زاد عدد الشعر الذى
يسقط يوميا عن 100 شعرة فأنك تعانى من مشكلة تساقط الشعر و

يجب استشارة الطبيب و إجراء الفحوصات للتعرف على سبب
المشكلة و عالجها.

ماهو الشعر ومما يتكون؟

يتراوح عمر الشعرة من 3 الى 6 سنوات، و يمر بثالث مراحل و هى :
1. مرحلة النمو :  (تحدد طول الشعر).

2. مرحلة الخمول :  (يتوقف الشعر عن النمو).
3. مرحلة الكمون : (إكتمال النمو و تنتهى بوقوع الشعر).

وما هى مراحل نمو الشعر ؟

عوامل داخلية :
1- سوء التغذية (الرجيم - عدم إتباع نظام غذائى متكامل).

2- الصلع الوراثى (لدى الرجال و السيدات)
3- التوتر العصبى واالجهاد العام.

4- االضطرابات الهرمونية (الحمل - الرضاعة - إنقطاع الطمث).
5- بعض ا½دوية (مضادات ا«كتثاب).

6- بعض ا½مراض (قشرة الشعر - ا½نيميا).

عوامل خارجية :  تؤثر على تركيب الشعر وتجعله جاف و خشن ويفقد
لمعانة ولبونته و تجعله أكثر عرضة للتساقط:

تمشيط أو شد أو تضفيره بعتف.  -1
صبغات ومبيضات الشعر.  -2

إستخدام مركبات غير طبية للعناية بالشعر.  -3
الحرارة الزائدة (محففات الشعر - التعرض للشمس لفترات طويلة).  -4

فرد الشعر (حراريًا أو كيميائيًا)  -5

وما هو الحل ؟
يؤكد االطباء ان أول خطوة هى عالج السبب الرئيسى لسقوط الشعر

بجانب إستخدام برنامج فولتن لعالج ضعف وتساقط الشعر

لماذا ينصح االطباء بإستخدام منتجات فولتن للعناية بالشعر ؟
50 عاما من الخبرة فى مجال العناية بالشعر.

100 مليون مستخدم حول العالم.
المستحضر رقم واحد فى إيطاليا للعناية بالشعر.

نتائجة مثبتة علميا.
مواد فعالة طبيعية مستخرجة من طحالب بحرية تحقق أعلى أمان

وذو فاعلية ثالثية:

يوقف تساقط الشعر.

يزيد من معدل نموه.

يقوى الشعر.

وما هى اسباب تساقط الشعر ؟

تساقط الشعر مشكلة ....
لها حل مع فولتن



برنامج فولتن يوقف تساقط الشعر خالل شهر واحد

12 أمبول
100  مل

FOLTENE Treatment Ampoules
for Women & Men

Tricalgoxyl or Ticcosacharide -1
المركب الطبيعى المستخرج من الطحالب البحرية

يحسن من الدورة الدموية نفروة الرأس.
لزيادة نمو الشعر ويقوية فى ان واحد.
Revitalizing Nouriching Complex -2

(Bcomplex+Vit A,C,E) يحتوى علي مجموعة متوازنة من الفيتامينات
والمعادن (الزنك والحديد الماغنسيوم) واالحماض االمينية االساسية

لتغذية الشعر وتقويتها من الجذور حتى االطراف.
يساعد على تكوين الكبراتين وهو العنصر االساسي لبناء الشعر.

Zanthin -3
.E كسدة اقوى 500 ضعف من فيتامينÊمضاد ل

يساعد على تأخر شيخوخة الشعر.

وماهو برنامج العالج ؟
فترة العالج 3 شهور

الشهر االول والثانى : أمبولة واحدة يوم بعد يوم
الشهر الثالث : أمبولة واحد كل 3 ايام.

وماهى طريقة إستخدام أمبوالت فولتن ؟
يدللك المستحضر برفق على فروة الرأس ويترك وال داعى لشطف

الشعر بل يفضل تركه ½طول فترة ممكنة على فروة الراس.
ذو قاعدة مانية ال تترك أثار دهنية

مناسب لكل انواع الشعر سواء الجاف او الدهنى

ينزع الفطاء
ا½بيض

يطفط الزر ½سفل
فتدفع البودرة ½سفل

برح
ا½مبول جيدًا

ينزع
العطاء

تركب
القطارة

ينقط المحلول
على فروة الرأس

تساقط الشعر مشكلة ....
لها حل مع فولتن
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FOLTENE Shampoo
for Women & Men

FOLTENE Conditioner
for Women & Men

وماذا عن شامبو فولتن ؟
إبتكرت معامل شركة فولتن شامبو طبى يحد من مشاكل سقوط الشعر.

يقوي الشعر الضعيف ويجعلة أكثر قوة وكثافة ويعيد له لمعانة وبريقة.
ذو تركيبة خاصة بالنساء وأخرى بالرجال.

يحتوي على مواد فعالة تساعد في عالج تساقط الشعر.
خالي من سلفات الصوديوم التي تؤذي فروة الرأس وتزيد من جفاف

الشعر وتقصفة.
مناسب لÌستخدام اليومي و مع الشعر المعالج بالكيراتين.

وللحصول على شعر ناعم وسهل التصفيف وحمايته من الجفاف
والتقصف إبتكرت معامل شركة فولتن تركيبة مركزة تحتوي على،

يعيد للشعر حيويتة ولمعانة الطبيعي.

تمنع جفاف الشعر وتساعد على ترطيبة وتجعل الشعر ناعم
وسهل التصفيف.

يمنع تقصف الشعر ويزيد من مقاومة الشعر للعوامل الخارجية.

طريقة ا«ستخدام:
يدللك الشعر المبلل لمدة 5 دقائق

بعد إستخدام شامبة فولتن
ثم يشطف جيدًا.

يستخدم على شعر مبلل ويدللك الشعر لمدة 2 - 3 ثم يشطف جيدًا قبل
إستخدام أمبوالت فولتن لعالج تساقط الشعر.

مناسب تمامًا لكل أنواع الشعر
الجاف والدهني.

مناسب تمامًا ½صحاب
فروة الرأس الحساسة.

ال يسبب جفاف الشعر.

تساقط الشعر مشكلة ....
لها حل مع فولتن

وما هي طريقة إستخدام شامبو فولتن؟

SLES
free



for Women & Men

for Women & Men

برنامج فولتن الطبي لعالج تساقط الشعر

أمبوالت فولتن الطبية لمنع تساقط الشعر

شامبو فولتن الطبي

تساقط الشعر مشكلة....

لها حل مع  فولتن
بلسم فولتن الطبي

FOLTENE
Treatment Ampoules

FOLTENE
ShampooSLES

free

FOLTENE
Conditioner

w w w . f o l t e n e . e u w w w . f o l t e n e . e u


