Doel van het gebruik van Hairkeeper
Hairkeeper is bedoeld en werkzaam tegen haaruitval bij zowel
mannen als vrouwen en voor een betere haargroei met een
langere haargroeifase.

•
•

Ongeveer 70% van de mannen heeft/krijgt last van
erfelijke haaruitval
Ongeveer 40% van de vrouwen heeft/krijgt last van
erfelijke haaruitval (alopecia

Belangrijkste oorzaken van problemen met
haaruitval/haargroei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Alopecia Androgenetica ofwel de invloed van
mannelijke hormonen, met name DHT
Verminderde doorbloeding van de hoofdhuid door bijv.
een verharding van het collageen
Een tekort aan bepaalde vitaminen, mineralen of
aminozuren
Roos, schimmels, een te droge hoofdhuid, een
brandende hoofdhuid
Te veel stress
Een plotselinge en heftige verandering in voeding
,stoffen die men binnenkrijgt of hormoonbalans (bijv.
na een maagverkleining, door een chemokuur of
tijdens zwangerschap) Dit verschijnsel noemt men
Telogeen Effluvium en is tijdelijk van aard.
Andere aandoeningen zoals bijv. Alopecia Areata
(pleksgewijze kaalheid -> ontstaat door een autoimmuunziekte)

ketoconazol waarvan dit laatste ook een geregistreerd medicijn
is.
Naast de geregistreerde medicamenten zijn er een aantal
middelen met ingrediënten waarvan met wetenschappelijk
onderzoek bewezen is dat ze werken tegen haaruitval op een
soortgelijke wijze als bovengenoemde medicijnen. De
bijwerkingen zijn echter nihil vergeleken met de beschikbare
medicamenten.

Het Hairkeeper Systeem:
Hairkeeper produceert en levert een aantal producten
Shampoo
Conditioner
Supplement Folamino
Lotion
Werkzame stoffen in de diverse producten:
Shampoo :
Piroctone Olamine
Saw Palmetto
Beta Sitosterol
ALA ofwel alfa linoleenzuur
GLA ofwel gamma linoleenzuur
Biotine (vitamine B8)
Caffeïne
Zink
Conditioner:

Piroctone Olamine
Saw Palmetto
Beta Sitosterol
ALA
GLA
Biotine
Zink

Folamino

Saw Palmetto
Beta Sitosterol
Zink
Biotine
Vit. A,B,C,D
L-Glutamine
L-Arginine
L-Cysteine

Mogelijkheden van behandeling:
Er is geen wondermiddel dat kaalheid geneest of voorkomt. Er
zijn een beperkt aantal geneesmiddelen voorhanden waarvan de
werking aangetoond is. Naast Minoxidil dat als lotion of als foam
aangebracht dient te worden op de hoofdhuid, bestaat er voor
mannen Propecia met de werkzame stof finasteride. Van zowel
Minoxidil als Propecia is bekend dat het serieuze bijwerkingen
heeft. Tenslotte is er nog de beschikbaarheid van shampoo met

L-Methionine
Sophora Root
Ashwagandha
Dihydroquercetine
Lotion

Caffeïne
Saw Palmetto
Beta sitosterol
Zink
Polysorbaat-80
Dihydroquercetine
Sophora root
ALA
GLA
Biotine

Wat u mag verwachten van Hairkeeper
Bij het bestrijden van haaruitval, het beter laten groeien van
haren of de hergroei van eerder uitgevallen haren is in ieder
geval geduld van heel groot belang.
Haren groeien langzaam en de haarcyclus is ook lang. Na de
groeifase van het haar die 3-6 jaar duurt komt een periode van
ongeveer 2 twee weken waarin de haar los van de haarpapil in
het haarzakje raakt. Daarna volgt een rustperiode van 2-4
maanden waarna een nieuwe haar gaat groeien.
Het duurt daarom ook doorgaans 2-3 maanden voordat men een
duidelijk effect kan bemerken (afname van haaruitval en/of
verbetering van de conditie en groei van het haar)

Hairkeeper richt zich op het verbeteren van een aantal zaken;
Het verbeteren van de doorbloeding van de hoofdhuid
Het bestrijden van schimmels en roos op de hoofdhuid
Het voorkomen van het aanhechten van DHT in het
haarzakje
Het verminderen van stress
Het verlengen van de groeifase van het haar
Het leveren van de meest belangrijke voedingsstoffen
voor het haar in voldoende hoeveelheden.

Gebruik van het Hairkeeper Systeem:
Lotion
Gebruiksadvies
Toepassing: 1x per dag twee pipetten verdelen over bovenzijde
en voorzijde van de hoofdhuid en licht inmasseren. Voldoende
voor 1 maand. LET OP: 1 “pipet” is 1 KNEEPJE in het witte
zuigertje!!

Shampoo
Gebruiksadvies
Gebruik Hairkeeper Champeau 2 tot 3 keer per week. Probeer
niet iedere dag uw haren te wassen. Geen enkele shampoo is
echt iedere-dag-geschikt. Uw hoofdhuid wordt door wassen
ontdaan van het beschermende laagje. Deze shampoo is
weliswaar veel milder dan de (vaak goedkope) SL(e)S
sulfaatshampoos maar bij alle shampoos geldt; met mate
gebruiken!
Gebruik ook niet teveel shampoo. Indien shampoo sterk schuimt
is dit een teken dat de shampoo te sterk doet ontvetten. Dit is
niet goed voor uw hoofdhuid. Laat de Hairkeeper ChamPeau
enkele minuten inwerken en masseer uw hoofdhuid zachtjes.

Supplement Amino+
Gebruiksadvies
Twee maal daags 2 capsules met water innemen. Bij voorkeur bij
de maaltijd. Totaal 4 capsules per dag.

