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Priorin® N with its natural ingredients and millet extract 
nourishes hair, making hair strong & healthy.
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بريورين- إن يحتوي ع� جميع المواد المغذية للشعر:  دليلك لتنعمي بشعر صحي
� حالة شعرك؟ �هل تعرف�

ا��ن،
يمكنك أن ت�حظي شعرك،

قبل استخدام ع�ج بريورين وبعده. 

ما هو السبب الرئي£� لتساقط الشعر؟ 

� شعرك واستخدمي بريورين-إن، §̈ أح
ا�»سلوب الع�جي المتكامل لشعر صحي. 

� تساقط الشعر مثل: � تتسبب ®� ¯̈ استخدمي بريورين- إن اليوم،هناك العديد من العوامل ال
وانعمي بالنتائج المرجوة خ�ل ١٢ أسبوعاً. 

� كل المناطق  تساقط الشعر ®�

� º»الصلع الورا
� منطقة معينة  تساقط الشعر ®�

لكن بعض النساء قد تتعرض لحا�ت أخرى من تساقط الشعر مثل: 

كيف يمكنك حماية شعرك من التساقط؟ 

� السن التقدم ®�

انشغا�ت الحياة 

التوتر
الحميات الغذائية القاسية 

 � الخلل الهرومو«�
(انقطاع الطمث)            

جاف ومتصلب 
 ومتهدل  ده��

أملس ويصعب التحكم به 
يتساقط بمعدل أك�� من ١٥٠ شعرة يومياً 

 مقدمة الرأس  خفيف ��

اليوم ١: خفيف عند مقدمة الرأس 
ا¥¤سبوع ٢: انخفاض مستوى تساقط الشعر 

ا¥¤سبوع ٣: نمو شعر جديد
ا¥¤سبوع ١٢: معالجة ا¥¤ماكن المصابة بالتساقط احياناً قد يتساقط الشعر لدى النساء بسبب اجتماع أك�� من عامل؟

لكن مهما كان السبب، فإن تساقط الشعر يعود إ° ضعف دورة نمو الشعر،
وهذا ما يمكن ع�جه. 

الشعر الصحي يحتاج إ° جذور سليمة، من هنا تكمن أهمية العناية بفروة الرأس وتغذية جذوره بكمية كافية
من المواد مثل المعادن والفيتامينات ا¥¤ساسية للحصول ع½ شعر صحي.

� ١٠٠ و١٥٠ شعرة يومياً. Àوح ب Â� فروة رأسه، ومن الطبيعي فقدان ما ي نسان حوا° ١٠٠ ألف شعرة �� Ä¥يمتلك ا
� النساء، ومن عÇمته أن يصبح الشعر أخف عند مقدمة الرأس وقمته.  Àلكن فقدان الشعر أصبح من المشاكل الشائعة ب

� ب ٥، وخÇصة بذور الدخن للحفاظ Àإل، وفيتام � Àيحتوي ع½ مواد طبيعية مثل الليست
ع½ الشعر قوياً وصحياً. 

يزود الشعر بالمواد الغذائية ا¥¤ساسية. 
يعزز من مستوى تجديد الخلية.  

لتهابات.  Ä¥يخفص ا
 مقدمة الرأس. زيادة كثافة الشعر ��

 معدل تساقط الشعر. انخفاض ملحوظ ��

إن دورة نمو الشعر بطيئة، لذا ننصحك
 أي وقت خÇل العام.  بإعادة استخدامه ��
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Priorin® N with its natural ingredients and millet extract 
nourishes hair, making hair strong & healthy.

!"#"$"%&"' ()*!"#$#%!"&'%(%)#*)*+,,-.*
/012(3425/2)*6783*(,)1-9-:&&;<)/2=)25**,>,>,5*+)*=E*&&?@=M*&1)*+D%.7"53"7"&

+'*&,'%(%-#./,01"%
2#'#.#1"%3#4.1")*-5*/0+,34(5/?*.+,,-5*9)*
8168$235:&!"&'%+'0#.$%56&'6:&=@*&HHJ=LHF'?*?&N?@@A*&?)*?@=E

2)*
MAM@O?I&B'?&-1.F&=@:=====??L>&&/)

>)*
-)K.66$%&

-#./,01"%!"&'7&?@=M&C"6NA?J=>AF'=*M=:&-1.F&

=@:=@=>?@=?:@L:@=I*(,)*9%.1%.6&+P9)&(()*M

7%%(%-089:%-#./,01"%;#87&?@==&;83NH>F+J=

IA:&-1.F&=@:====@MAH:?@==:@AL@?J=>=@:<&(+)
!<0,'%

=9<"%>1?&91":&??J=MF'=*?IN?@@>&(1)*
214.%@&0,'7&=HH=&P"%J/2%N'HJIAF'?&(9)*

>A.B*#./&LMJAL&FE>&N?@=?&&(?)*

&?@@@E?MJE=H&F'AI*&LA&

6-4 14:36   16/01/07

بريورين- إن يحتوي ع� جميع المواد المغذية للشعر:  دليلك لتنعمي بشعر صحي
�� حالة شعرك؟ هل تعرف�

ا��ن،
يمكنك أن ت�حظي شعرك،

قبل استخدام ع�ج بريورين وبعده. 

� لتساقط الشعر؟  ما هو السبب الرئي£

أح̈§� شعرك واستخدمي بريورين-إن،
ا�»سلوب الع�جي المتكامل لشعر صحي. 

� تساقط الشعر مثل:� هناك العديد من العوامل ال̈¯� تتسبب ® استخدمي بريورين- إن اليوم،
وانعمي بالنتائج المرجوة خ�ل ١٢ أسبوعاً. 

� كل المناطق � تساقط الشعر ®

�º الصلع الورا«
� منطقة معينة � تساقط الشعر ®

لكن بعض النساء قد تتعرض لحا�ت أخرى من تساقط الشعر مثل: 

كيف يمكنك حماية شعرك من التساقط؟ 

� السن� التقدم ®

انشغا�ت الحياة 

التوتر
الحميات الغذائية القاسية 

 �� الخلل الهرومو«
(انقطاع الطمث)            

جاف ومتصلب 
 ومتهدل � ده�

أملس ويصعب التحكم به 
� من ١٥٠ شعرة يومياً  �يتساقط بمعدل أك

 مقدمة الرأس � خفيف �

اليوم ١: خفيف عند مقدمة الرأس 
ا¥¤سبوع ٢: انخفاض مستوى تساقط الشعر 

ا¥¤سبوع ٣: نمو شعر جديد
� من عامل؟ا¥¤سبوع ١٢: معالجة ا¥¤ماكن المصابة بالتساقط �احياناً قد يتساقط الشعر لدى النساء بسبب اجتماع أك

لكن مهما كان السبب، فإن تساقط الشعر يعود إ° ضعف دورة نمو الشعر،
وهذا ما يمكن ع�جه. 

الشعر الصحي يحتاج إ° جذور سليمة، من هنا تكمن أهمية العناية بفروة الرأس وتغذية جذوره بكمية كافية
من المواد مثل المعادن والفيتامينات ا¥¤ساسية للحصول ع½ شعر صحي.

� ١٠٠ و١٥٠ شعرة يومياً. Àوح بÂ � فروة رأسه، ومن الطبيعي فقدان ما ي� Äنسان حوا° ١٠٠ ألف شعرة � يمتلك ا¥
� النساء، ومن عÇمته أن يصبح الشعر أخف عند مقدمة الرأس وقمته.  Àلكن فقدان الشعر أصبح من المشاكل الشائعة ب

� ب ٥، وخÇصة بذور الدخن للحفاظ Àإل، وفيتام � Àيحتوي ع½ مواد طبيعية مثل الليست
ع½ الشعر قوياً وصحياً. 

يزود الشعر بالمواد الغذائية ا¥¤ساسية. 
يعزز من مستوى تجديد الخلية.  

Äلتهابات.  يخفص ا¥
 مقدمة الرأس.� زيادة كثافة الشعر �

 معدل تساقط الشعر.� انخفاض ملحوظ �

إن دورة نمو الشعر بطيئة، لذا ننصحك
 أي وقت خÇل العام. � بإعادة استخدامه �
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Priorin® N with its natural ingredients and millet extract 
nourishes hair, making hair strong & healthy.
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بريورين- إن يحتوي ع� جميع المواد المغذية للشعر:  دليلك لتنعمي بشعر صحي
� حالة شعرك؟ �هل تعرف�

ا��ن،
يمكنك أن ت�حظي شعرك،

قبل استخدام ع�ج بريورين وبعده. 

ما هو السبب الرئي£� لتساقط الشعر؟ 

� شعرك واستخدمي بريورين-إن، §̈ أح
ا�»سلوب الع�جي المتكامل لشعر صحي. 

� تساقط الشعر مثل: � تتسبب ®� ¯̈ استخدمي بريورين- إن اليوم،هناك العديد من العوامل ال
وانعمي بالنتائج المرجوة خ�ل ١٢ أسبوعاً. 

� كل المناطق  تساقط الشعر ®�

� º»الصلع الورا
� منطقة معينة  تساقط الشعر ®�

لكن بعض النساء قد تتعرض لحا�ت أخرى من تساقط الشعر مثل: 

كيف يمكنك حماية شعرك من التساقط؟ 

� السن التقدم ®�

انشغا�ت الحياة 

التوتر
الحميات الغذائية القاسية 

 � الخلل الهرومو«�
(انقطاع الطمث)            

جاف ومتصلب 
 ومتهدل  ده��

أملس ويصعب التحكم به 
يتساقط بمعدل أك�� من ١٥٠ شعرة يومياً 

 مقدمة الرأس  خفيف ��

اليوم ١: خفيف عند مقدمة الرأس 
ا¥¤سبوع ٢: انخفاض مستوى تساقط الشعر 

ا¥¤سبوع ٣: نمو شعر جديد
ا¥¤سبوع ١٢: معالجة ا¥¤ماكن المصابة بالتساقط احياناً قد يتساقط الشعر لدى النساء بسبب اجتماع أك�� من عامل؟

لكن مهما كان السبب، فإن تساقط الشعر يعود إ° ضعف دورة نمو الشعر،
وهذا ما يمكن ع�جه. 

الشعر الصحي يحتاج إ° جذور سليمة، من هنا تكمن أهمية العناية بفروة الرأس وتغذية جذوره بكمية كافية
من المواد مثل المعادن والفيتامينات ا¥¤ساسية للحصول ع½ شعر صحي.

� ١٠٠ و١٥٠ شعرة يومياً. Àوح ب Â� فروة رأسه، ومن الطبيعي فقدان ما ي نسان حوا° ١٠٠ ألف شعرة �� Ä¥يمتلك ا
� النساء، ومن عÇمته أن يصبح الشعر أخف عند مقدمة الرأس وقمته.  Àلكن فقدان الشعر أصبح من المشاكل الشائعة ب

� ب ٥، وخÇصة بذور الدخن للحفاظ Àإل، وفيتام � Àيحتوي ع½ مواد طبيعية مثل الليست
ع½ الشعر قوياً وصحياً. 

يزود الشعر بالمواد الغذائية ا¥¤ساسية. 
يعزز من مستوى تجديد الخلية.  

لتهابات.  Ä¥يخفص ا
 مقدمة الرأس. زيادة كثافة الشعر ��

 معدل تساقط الشعر. انخفاض ملحوظ ��

إن دورة نمو الشعر بطيئة، لذا ننصحك
 أي وقت خÇل العام.  بإعادة استخدامه ��
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Priorin® N with its natural ingredients and millet extract 
nourishes hair, making hair strong & healthy.
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بريورين- إن يحتوي ع� جميع المواد المغذية للشعر:  دليلك لتنعمي بشعر صحي
�� حالة شعرك؟ هل تعرف�

ا��ن،
يمكنك أن ت�حظي شعرك،

قبل استخدام ع�ج بريورين وبعده. 

� لتساقط الشعر؟  ما هو السبب الرئي£

أح̈§� شعرك واستخدمي بريورين-إن،
ا�»سلوب الع�جي المتكامل لشعر صحي. 

� تساقط الشعر مثل:� هناك العديد من العوامل ال̈¯� تتسبب ® استخدمي بريورين- إن اليوم،
وانعمي بالنتائج المرجوة خ�ل ١٢ أسبوعاً. 

� كل المناطق � تساقط الشعر ®

�º الصلع الورا«
� منطقة معينة � تساقط الشعر ®

لكن بعض النساء قد تتعرض لحا�ت أخرى من تساقط الشعر مثل: 

كيف يمكنك حماية شعرك من التساقط؟ 

� السن� التقدم ®

انشغا�ت الحياة 

التوتر
الحميات الغذائية القاسية 

 �� الخلل الهرومو«
(انقطاع الطمث)            

جاف ومتصلب 
 ومتهدل � ده�

أملس ويصعب التحكم به 
� من ١٥٠ شعرة يومياً  �يتساقط بمعدل أك

 مقدمة الرأس � خفيف �

اليوم ١: خفيف عند مقدمة الرأس 
ا¥¤سبوع ٢: انخفاض مستوى تساقط الشعر 

ا¥¤سبوع ٣: نمو شعر جديد
� من عامل؟ا¥¤سبوع ١٢: معالجة ا¥¤ماكن المصابة بالتساقط �احياناً قد يتساقط الشعر لدى النساء بسبب اجتماع أك

لكن مهما كان السبب، فإن تساقط الشعر يعود إ° ضعف دورة نمو الشعر،
وهذا ما يمكن ع�جه. 

الشعر الصحي يحتاج إ° جذور سليمة، من هنا تكمن أهمية العناية بفروة الرأس وتغذية جذوره بكمية كافية
من المواد مثل المعادن والفيتامينات ا¥¤ساسية للحصول ع½ شعر صحي.

� ١٠٠ و١٥٠ شعرة يومياً. Àوح بÂ � فروة رأسه، ومن الطبيعي فقدان ما ي� Äنسان حوا° ١٠٠ ألف شعرة � يمتلك ا¥
� النساء، ومن عÇمته أن يصبح الشعر أخف عند مقدمة الرأس وقمته.  Àلكن فقدان الشعر أصبح من المشاكل الشائعة ب

� ب ٥، وخÇصة بذور الدخن للحفاظ Àإل، وفيتام � Àيحتوي ع½ مواد طبيعية مثل الليست
ع½ الشعر قوياً وصحياً. 

يزود الشعر بالمواد الغذائية ا¥¤ساسية. 
يعزز من مستوى تجديد الخلية.  

Äلتهابات.  يخفص ا¥
 مقدمة الرأس.� زيادة كثافة الشعر �

 معدل تساقط الشعر.� انخفاض ملحوظ �

إن دورة نمو الشعر بطيئة، لذا ننصحك
 أي وقت خÇل العام. � بإعادة استخدامه �

١، ٢

١، ٣
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�� � زيت جن
�� ب٥القمح � فيتام

�� �ال –سيست

١٢ أسبوع

 خ�صة بذرة
الدخن

 برايورين مقو
للشعر

� عدد من ا��عراض الجانبية لهذا المستح
�� ع� هذه ا��عراض تعر�

�ة  � و قراءة الن�  بإستشارة الطبيب أو الصيد�
الداخلية
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� �� زيت جن
القمح � ب٥ �� فيتام

� ��ال –سيست

١٢ أسبوع

 خ�صة بذرة
الدخن

 برايورين مقو
للشعر

لهذا المستح� عدد من ا��عراض الجانبية
� ع� هذه ا��عراض تعر��

ة   بإستشارة الطبيب أو الصيد�� و قراءة الن��
الداخلية
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Priorin® N with its natural ingredients and millet extract 
nourishes hair, making hair strong & healthy.
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بريورين- إن يحتوي ع� جميع المواد المغذية للشعر:  دليلك لتنعمي بشعر صحي
� حالة شعرك؟ �هل تعرف�

ا��ن،
يمكنك أن ت�حظي شعرك،

قبل استخدام ع�ج بريورين وبعده. 

ما هو السبب الرئي£� لتساقط الشعر؟ 

� شعرك واستخدمي بريورين-إن، §̈ أح
ا�»سلوب الع�جي المتكامل لشعر صحي. 

� تساقط الشعر مثل: � تتسبب ®� ¯̈ استخدمي بريورين- إن اليوم،هناك العديد من العوامل ال
وانعمي بالنتائج المرجوة خ�ل ١٢ أسبوعاً. 

� كل المناطق  تساقط الشعر ®�

� º»الصلع الورا
� منطقة معينة  تساقط الشعر ®�

لكن بعض النساء قد تتعرض لحا�ت أخرى من تساقط الشعر مثل: 

كيف يمكنك حماية شعرك من التساقط؟ 

� السن التقدم ®�

انشغا�ت الحياة 

التوتر
الحميات الغذائية القاسية 

 � الخلل الهرومو«�
(انقطاع الطمث)            

جاف ومتصلب 
 ومتهدل  ده��

أملس ويصعب التحكم به 
يتساقط بمعدل أك�� من ١٥٠ شعرة يومياً 

 مقدمة الرأس  خفيف ��

اليوم ١: خفيف عند مقدمة الرأس 
ا¥¤سبوع ٢: انخفاض مستوى تساقط الشعر 

ا¥¤سبوع ٣: نمو شعر جديد
ا¥¤سبوع ١٢: معالجة ا¥¤ماكن المصابة بالتساقط احياناً قد يتساقط الشعر لدى النساء بسبب اجتماع أك�� من عامل؟

لكن مهما كان السبب، فإن تساقط الشعر يعود إ° ضعف دورة نمو الشعر،
وهذا ما يمكن ع�جه. 

الشعر الصحي يحتاج إ° جذور سليمة، من هنا تكمن أهمية العناية بفروة الرأس وتغذية جذوره بكمية كافية
من المواد مثل المعادن والفيتامينات ا¥¤ساسية للحصول ع½ شعر صحي.

� ١٠٠ و١٥٠ شعرة يومياً. Àوح ب Â� فروة رأسه، ومن الطبيعي فقدان ما ي نسان حوا° ١٠٠ ألف شعرة �� Ä¥يمتلك ا
� النساء، ومن عÇمته أن يصبح الشعر أخف عند مقدمة الرأس وقمته.  Àلكن فقدان الشعر أصبح من المشاكل الشائعة ب

� ب ٥، وخÇصة بذور الدخن للحفاظ Àإل، وفيتام � Àيحتوي ع½ مواد طبيعية مثل الليست
ع½ الشعر قوياً وصحياً. 

يزود الشعر بالمواد الغذائية ا¥¤ساسية. 
يعزز من مستوى تجديد الخلية.  

لتهابات.  Ä¥يخفص ا
 مقدمة الرأس. زيادة كثافة الشعر ��

 معدل تساقط الشعر. انخفاض ملحوظ ��

إن دورة نمو الشعر بطيئة، لذا ننصحك
 أي وقت خÇل العام.  بإعادة استخدامه ��

١، ٢

١، ٣
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