
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
КОСОПАД 

Всеки косъм  има свой собствен жизнен цикъл, който се състои от три фази. 
Съществуват много фактори които могат да скъсят този цикъл, в резултат на което 
косата започва да опада. Tози проблем най-често се свързва с небалансираното  
хранене, стреса, хормонална активност, а също така и с редица наследствени фактори.  
 

 

Лабораториите на Kрка са разработили дерматологично тествани продукти 

против косопад ФИТОВАЛ като цялостна грижа за предразположена към 

прекомерно опадане коса.  

 

Като допълнение към външните грижи, важно е вътрешното хранене, което чрез кръвта 
осигурява на корените необходимите хранителни вещества в дълбоките слоеве.   
 

ФИТОВАЛ ДЕРМАТОЛОГИЧНО ТЕСТВАН ШАМПОАН ПРОТИВ КОСОПАД  

 
AКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
Гликоген, пшеничени пептиди, екстракти от розмарин (Rosmarinus officinalis) и арника 
(Arnica montana). 
 
СВОЙСТВА 
Уникална комбинация съдържаща пшенични пептиди, които проникват дълбоко в 
кортекса на косъма и укрепват структурата на косата и гликоген, който във 
вътрешността на луковицата на косъма се трансформира в енергия, която стимулира 
деленето и метаболизма на клетките.  Ускоряването на процесите в корените на косъма 
стимулира растежа на по-здрава коса. Розмарин и арника подобряват 
кръвообръщението на кожата на главата.  
Шампоанът не дразни кожата.  
 
ПРЕДИ: Гликоген и пшеничните пептиди осигуряват дълбока грижа за косата.   
СЛЕД: Гликоген стимулира деленето и метаболизма  във вътрешността на луковицата 
на косъма и по този начин стимулира растежа на по-здрава коса, докато пшеничните 
пептиди проникват дълбоко в кортекса на косъма и заздравяват структурата на косъма.  
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ КРЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ 
Намалява загубата на коса по време на измиване и увеличава обема на косата.  
Увеличава жизнеността и блясъка на косата при повече от  73% oт хората, при които е 
бил тестван.*  
* Източник: Център за клинични изследвания във Франция; изследването е проведено 
при 15 човека при 3 седмично приложение.  
  

 
УПОТРЕБА 
Нанесете върху влажна коса и масажирайте кожата на главата. Оставете да действа  три 
минути и след това изплакнете обилно с вода.  При необходимост можете да повторите 
процедурата. Използвайте редовно за измиване на косата когато тя е предразположена 
към опадане. (За цялостна грижа се предлагат Фитовал лосион против косопад в 
ампулна форма и Фитовал капсули).  


