
       Gainer HR Hair Densifier     רגיינר ה.ר לחזוק ועיבוי השיע

 לחיזוק ועיבוי שיער דליל, משפר מיקרוסירקולציה 
פותח במיוחד כדי     טיפול מרוכז לשיער חלש ודליל.  עוד יצירה מאת שני רוקחים חוקרים.

מראה בריא, מלא חיוניות. מעודד מראה שיער מלא.     לסייע בחיזוק ועיבוי השיער ולהקנות לו
 הרכיבים נבדקו  קלינית  ויעילותם הוכחה מחקרית. 

 

 

ועיבוי השיער ע"י טכנולוגיה חדשנית אשר פועלת בצורה ממוקדת גיינר ה.ר. מסייע לחיזוק  
בשורש הבעיה, דבר המעודד את צמיחת השיער ואת צפיפותו. המוצר מכיל רכיבים פעילים  
הידועים בספרות המדעית  ביכולתם לחזק ולעבות שיער דליל. חומרים אלו תורמים לשיער  

ה, ומחזקים את סיב השערה. . הם משפרים את נפח השערנפחי בריא, חזק, צפוף ו
החומרים הפעילים יעודדו צמיחת שיער, יעכבו תהליכים טבעיים בקרקפת הגורמים להחלשת  

 סיב השערה ולמראה של שיער דליל.

בכדי לעצור נשירת  הפועליםמרכיבים  13-למעלה מ  הנוסחה המורכבת והייחודית הזו עם
 שיער ולקדם את צמיחת השיער ללא מינוקסידיל או תופעות לוואי. 

 

 פגום במידה כזאת שמרגישים בנשירה ודילול השיער?  כםעריהאם ש

 

חשיבות שיער הקרקפת  ידועה לכולנו ואובדן שיער זה אצל גברים ונשים מוביל למראה 
 פעמים לאובדן הדימוי העצמי. ל מבוגר יותר ו

השערה צומחת מתוך זקיק השערה )  שערות בקרקפת. 100,000-לרובנו יש כ מדע השיער:
ממוצע, כל  מחזורי חיים מרגע היווצרותה ועד לנשירתה. ב 3ערה ישורש השערה( ולכל ש

 נשירה”.-מחזורי "צמיחה 20זקיק שערה עובר 

Anagen :  שנים.   2-6זהו שלב הצמיחה של שערה חדשה והוא נמשך 

Catagen 2-3: שלב שבו שורש השערה מפסיק לתמוך בצמיחת השערה. שלב זה נמשך  
 שבועות.

Telogen: א שלב "המנוחה”. השערה מחוברת בצורה רופפת לשורש השערה ועם הזמן הי
 ימים.   100-נושרת ואז מתחיל מחזור צמיחה של שערה חדשה. שלב זה נמשך כ



כאשר  אובדן שיער מתרחש . שערות ליום 100צמיחה של /ידוע כי במצב רגיל יש נשירה
 .הנשירה מתגברת והצמיחה מתמעטת

 

אלפא  5ההורמון טסטוסטרון מעודד בין היתר, גם צמיחת שיער. חוקרים מצאו כי האנזים 
נשירת  ל, וזאת גורמת DHTרדוקטאז  הופך את הטסטוסטרון לצורה בלתי פעילה הנקראת 

 להתקרחותשיער ו

 

 בכך מונעים את המרת הטסטוסטרון α-reductase-5מעכבים החומרים הפעילים     

  DHT -ל 

    ו וצפיפות השיער עובי את יםמשפר    

 שיער נשירת בתופעת  יםלחמנו ומלא בריא, יותר עבה שיערה  להפוך את  יםמסייע    

 ביעילות בכל מקרי ההתקרחות בקרב גברים ונשים יםזרעו

 פטנט רשום  לרובם. קלינית ומוכחים נבדקו הפעילים  המרכיבים כל    

 

מפעיל מחדש זקיקי שיער כדי לעורר צמיחה מחודשת של השיער, ועובד על כל    
 הקרקפת.

   20-65לגברים ונשים בגילאים הוכח כמסייע    

זקיק  לשיקום  יםמסייע הם לתכשירים הפעילים תפקיד מרכזי בשיפור זרימת הדם, ו   
   השערה



ותוצאות הבדיקה והוכחו מדעית. : כל החומרים הפעילים נבדקו קלינית חומרים פעילים   
 התפרסמו בספרות הרפואית הבינלאומית 

 

 הרכב:

Capixyl –( Acetyl tetrapeptide-3+Trifolium Pratense) .  1   

התפרסמה  Journal of cosmetic science · March 2013 בעיתון המקצועי היוקרתי  
מתנדבים בשלבי התקרחות שונים אשר השתמשו במוצר   30עבודה קלינית בה השתתפו 

ם בניסוי לשתי חודשים. עורכי המחקר חילקו את המשתתפי 4המכיל שני רכיבים אלו במשך 
קבוצות כאשר קבוצה אחת השתמשה במוצר עם חומרים פעילים והקבוצה השנייה קבלה 

 מוצר דומה אבל ללא חומרים פעילים 

בקצב הנשירה אצל הקבוצה עם החומר   29%חודשים התרחש שיפור של  4התוצאות: אחרי 
  13%וצע של הפעיל בעוד שאצל קבוצת הפלצבו הנשירה המשיכה, כמו כן נמצא שיפור ממ

בקצב הצמיחה אצל משתתפי הקבוצה שהשתמשה בחומרים הפעילים בעוד שאצל קבוצת 
חה  וצמת הנשירה מול עוצמת הצמי. היחס בין עהפלצבו הנשירה המשיכה ואף החריפה

   46%-ער, השתפר בא המדד להפעלת תהליך צמיחת שישהו

 
ל תרופות  להלן פרוט מרכיבי המוצר והעבודות הקליניות שהוכיחו את יעילות המוצר מו

 מרשם הניתנות למניעת נשירת שיער

 

J. Cosmet. Sci., 64, 45–58 (January/February 2013)                              . 2-4 

RCP= Redensyl( Larix Europaea Wood Extract,Zinc Chloride,Camellia 

Sinensis Leaf Extract)+ Capixyl +Procapil .   

 

 Journal of -פרסמה בפרסמה קבוצת רופאים עבודת מחקר שהת 2019במרץ 

Cosmetology & Trichology 

מתנדבים. קבוצה אחת מרחה כל יום על הקרקפת תמיסה רפואית   120המחקר נערך על  
ואילו הקבוצה השנייה השתמשה בתערובת המכילה    Minoxidil  5%לפי מרשם רופא של   

מהחומרים הפעילים  שר מהווים חלק א   ,RCP, הרכיבים המוזכרים למעלה  שלשתגם את 
 . של  גיינר ה.ר לחזוק ועיבוי השיער" 

שבועות שימוש יומיומי הוכיחו בצורה משכנעת כי לקבוצה  24התוצאות שהתקבלו לאחר  
היה יתרון בהשוואה לקבוצה אשר השתמשה במוצר  RCP שהשתמשה במוצר הטבעי 

יעילות הטיפול ושביעות הרצון של משתתפי הניסוי עם המוצר הטבעי הייתה רבה הרפואי. 
בעוד שלקבוצת המינוקסידיל הושג שיפור   88.9%, הושג שיפור של RCP-. בקבוצת היותר
 בלבד. 60%של 

J. Cosmo Trichol 2019, 5:1 

Nezih Karaca and Nebahat Demet Akpolat 

 5.Copper Tripeptide-1           

 בשם התפרסם מאמר 2007בשנת 



The Effect of Tripeptide-Copper Complex on Human Hair Growth 

תאי פיברובלסטים  של  הפעילות את  מעודד  Copper Tripeptide-1כי החוקרים גילו 
. Dermal papilla cells (DPCs)מיוחדים הנמצאים בזקיק השערה. תאים אלו נקראים 

מעודד צמיחת  , והשערה  לחיזוק זקיק השערה ולהתארכותהחוקרים מצאו שחומר זה מסייע 
 שיער.

The Effect of Tripeptide-Copper Complex on Human Hair Growth 

Arch Pharm Res Vol 30, No 7, 834-839, 2007 

 

התפרסם המאמר הבא: 2011בשנת    .6-8 

A novel cosmetic approach to treat thinning hair using combination of 
Caffeine, Niacinamide, Panthenol 

 .2011  Dec;165 Suppl 3:24-30.Br. J Dermatol 

: שילוב שלשת החומרים הנמצאים בפורמולה שלנו הגדיל באופן משמעותי המחקר תוצאות
שיפור  חל  ,השערה את קוטר סיבי השיער הראשיים של הקרקפת. מעבר לעלייה בקוטר

ויכולת טובה יותר לעמוד בלחץ  יתר בתכונות המיכניות של השערות : גמישות / גמישות
 שבירה מוגבר כגון סרוק. 

 

 

 Serenoe Serrulata  . מיצוי הצמח9

-Alpha-5המיצוי מכיל סטרולים וחומצות שומן אשר מעכבים את הפעילות של 
Rductase   אנזים, המאיץ את נשירת השיער , 

    Equisetum Arvense. מיצוי הצמח 10

לצמיחת שערה עבה  םהחיוניייסטאין, צקה, סלניום ואת החומצה האמינית  מיצוי זה מכיל סילי
 ובריאה

חומ  מכיל  המוצר  כן  היאלורוניכמו  שורש תצה  את  מזינות  אשר  אמינו  וחומצות  ביוטין,   ,
 השערה ומקנות לחות וזוהר לשיער המטופל

 
 
 
 
 
 
 



  30באזור השיער הדליל למרוח הוראות שימוש :  ליניקה: מוש מקצועי בקיה.ר לש מזו גיינר 
    לעסות בעדינות באמצעות קצות האצבעות את האזור עד  טיפות  מהחומר באמצעות הטפטפת.

כאשר השיער דליל     לא לשטוף. לא להסתרק עד להתייבשות מלאה של החומר.   לספיגה מלאה. 
 במיוחד יש לחזור שנית על התהליך לאחר כרבע שעה 

 

טיפות מהחומר   20בבקר למרוח באזור השיער הדליל שימוש יומיומי בבית : גיינר ה.ר ל
 .לעסות בעדינות עם קצות האצבעות את האזור עד לספיגה מלאה. לא לשטוף .הטפטפתבאמצעות 

כאשר השיער דליל במיוחד יש לחזור שנית על    .לא להסתרק עד להתייבשות מלאה של החומר
 .התהליך בערב לפני השינה

 

 

   , ללא פאראבנים, ללא פטרוכימיכלים S.L.Sללא 

 

 הצטרפו ללקוחות שקונים מוצרים שעובדים ואשר יעילותם הוכחה  מדעית 


