
JŪSU    MATI    IR    AIZSARGĀTI    

ZINĀTNISKA PIEEJA MATU ATJAUNOŠANĀ    
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Kā zinām, mati par 70% sastāv  no keratīna, kura pamatā ir olbaltumviela, 

kas, savukārt, ir veidota no 16 aminoskābēm, un bagātināta ar sēru, dzelzi,

hromu, varu, cinku, mangānu. Sastāvā iekļauti A, B, PP, C, H vitamīni,

lipīdi, pigments un ūdens. 

Saules stari «izvelk» no matiem visu bagātīgo saturu, kas ir atbildīgs par 

matu elastību un apjomu.       

Lai arī trihologiem ir dažādas pieejas matu ārstēšanā, viņi ir vienoti vismaz       

vienā uzskatā - ziema un vasara ir divi visstresainākie laika posmi matiem.   

 Ziemā - zemas temperatūras, sausais sildītāju gaiss, cepures; tas viss  

atspoguļojas frizūrā ne pašā labākajā veidā.   

Vasarā - jūras ūdens, kondicionieri un, protams, aktīvā saule kaitē matiem

tik ļoti, ka pēc tam tie vēl ilgi atgūstas pat pēc visbrīnišķīgākā atvaļinājuma.  

  .  

Tas viss bieži vien izraisa ne tikai mata stieņa struktūras bojājumus, bet arī          

mata matriksa darbības traucējumus. 

Kā rezultātā pēc ilgstošas atrašanās saulē bez galvassegas un bez  

papildus kopšanas, mati kļūst ne tikai sausi un blāvi, bet periodiski kļūst  

plānāki un pat izkrīt.   

 

tiek iedalīti divos tipos,     

atkarībā no to iedarbības    

uz matu struktūru.   

Аlfa stari darbojas uz  

atūdeņošanos.  

Beta stari pakāpeniski   

kavē taukaudu veidošanos,  

kā arī kopā ar temperatūras   

faktoru pastiprina sviedru  

izdalīšanos.  

UZDEVUMS VASARĀ - SAGLABĀT MATU VESELĪBU!   

Ultravioletie stari 
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Ārsti-trihologi ir vienoti uzskatā par to, ka vasarā matiem ir  

nepieciešama papildus aizsardzība. Tie nevar patstāvīgi aizsargāties 

pret saules, kondicionieru, baseinu un jūras radīto agresīvo iedarbību.  

Turklāt, galvas ādas pārmērīgā svīšana un pastiprinātais sausums  

samazina epidermas aizsargājošo iedarbību, kā rezultātā cieš folikulas. 

Cieš arī galvas ādas asinsrite, kuru nomāc tālie un biežie pārlidojumi,  

kā arī detergentu (putojošas vielas, it īpaši postošais laurilsulfāts)  

radītais noslogojums. 

Tāpēc ilgstoši atrodoties saulē, ir ieteicams papildināt ikdienas  

kopšanas līdzekļus ar preparātiem, kuri atjauno ne tikai matu   

struktūru, bet arī to saknes.

Lielisks šāda preparāta piemērs ir Krievijas (un ne tikai) patērētājiem   

ne mazpazīstamais losjons DEKOPILL (ASV).  

 

   ZVAIGZNE VĀRDĀ SAULE
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10 IEMESLI NODARBINĀT SEVI    

           ŠOVASAR! 

Apskatīsim šī preparāta izmantošanas aktualitāti vasarā, pamatojoties,  

galvenokārt, uz tā unikālā un efektīvā sastāva analīzi.

     1.  Cinnamāti – universāli foto filtri – diennakti pēc uzklāšanas aizsargā 

galvas ādu no jebkura veida ultravioletā starojuma. 

     2. Hidrogenēta rīcineļļa – lieliski pasargā galvas ādu no izžūšanas un 

pārlieka transdermālā mitruma zuduma. Saglabā ādas elastību un 

mitrumu, nepieļaujot blaugznu veidošanos. Samazina cieta ūdens,  

jūras ūdens un hlorēta ūdens negatīvo iedarbību.

     3. Apigenīns – dabiskas izcelsmes vazodilatators, kurš būtiski uzlabo   

mikrocirkulāciju, kuru nomāc pārlidojumi, pārbraucienu radītie stresi,

neracionāla higiēna. 

     4. Oleānskābe ir selektīvais inhibitors un pārliecinoši bloķē matu  

niknāko ienaidnieku – 5-alfa-reduktāzi, kuras izdalīšanās strauji 

palielinās nakts laikā vasaras periodā. 

     5. – būtisks matu augšanas Aminoskābes un biotina tripeptīds  

palīgs uztura paradumu maiņas, paaugstinātas alkohola un eksotisko  

produktu lietošanas gadīgumā. 

     6. – samazina iekaisumu, kurš bieži vien rodas uz Glicirizīna skābe   

skalpa, uzturoties saulē, jūras un hlorētā ūdenī. 

     7. atsvaidzina, samazina sviedru Piparmētras ekstrakts  

izdalīšanos, neitralizē kaitīgos sviedru elementus. 

     8. jebkuram dzimumam un vecumam, sākot Preparāts ir universāls 

no 3 gadu vecuma.  

     9. kūrorta 42 ASV rūpīgi atlasīti ingredienti vairākkārt pastiprina  

faktoru labvēlīgo iedarbību uz matiem.  

     10. ar visām SPA un estētiskajām Preparāts ir pilnībā savienojams  

procedūrām.  

  

MĒS VELTĪJĀM 7 GADUS IZSTRĀDĀŠANAI UN KLĪNISKAJIEM PĒTĪJUMIEM,        

                   LAI JŪS PAMANĪTU EFEKTU PĒC 30-90 DIENĀM!     
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DEKOPILL PIELIETOŠANAS SHĒMA VASARĀ: 

Vasarā var piedāvāt divas preparāta pielietošanas shēmas:        

➢ 1 mēnesis  

Ārstnieciski--

profilaktiskais.  

  

2 atvaļinājuma nedēļas, 

nedēļa pēc) - novērš 

kaitīgo faktoru ietekmi uz 

matu saknēm, neļauj   

samazināt augšanas  

tempus, novērš vai   

aptur pārlieku 

matu izkrišanu.  

➢ 3 mēneši   

Trihoneoģenēze-

jaunu matu augšanas  

stimulēšana. 

Īpaši efektīvs kurss vāju 

un skalpā paslēpušos,  

dīgļa augšanā apstājušos,  

matu pastiprināšanai.  

  

   

  

Katru vakaru uz sausas galvas ādas ir jāuzklāj no 5 līdz 7 pilnām    

pipetēm DEKOPILL losjona. Atstājiet uzklāto losjonu vismaz uz 

8 stundām. Nākamajā rītā ir pieļaujama galvas mazgāšana vai  

noskalošana ar ūdeni. Sekojiet tam, lai losjons tiktu uzklāts 8   

stundas pirms peldēšanās jūrā saules vannām, kā arī izvairieties  

no preparāta uzklāšanas pludmalē, jo tādā gadījumā būtiski  

samazinās preparāta efektivitāte. Bet, ja atvaļinājums Jums   

nespīd, un par mieru Jūs varat tikai sapņot, uzreiz ņemiet vērā   

2. pielietojuma variantu un pārsteidziet apkārtējos ar saviem   

greznajiem un veselajiem matiem rudenī, bet tad, cerams, pie  

apvāršņa parādīsies arī atpūta. 

Uzņēmums CHARISMO USA šovasar novēl Jums Teksasas sauli, 

Kalifornijas vēsumu un Floridas noskaņojumu, kā arī veiksmi un  

VASARA. SAULE.. 

(nedēļa pirms atvaļinājuma

triholoģisko veselību! 
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TIEM, KURI IR ATVAĻINĀJUMĀ     

kā arī tiem, kuri palika pilsētā     

AIZSARDZĪBA PRET UV STAROJUMU 

EFEKTĪVS MATU AUGŠANAS STIMULATORS  

FOLIKULU BAROŠANA 

PRETSTRESA IEDARBĪBA

CĪŅA AR MATU IZKRIŠANU  

VĪRIEŠIEM UN SIEVIETĒM   

VĒLAMAIS APJOMS 

TRANSOLIKULĀRA PIEGĀDE 

AUGSTA BIOPIEEJAMĪBA 

   Kontakti detalizētai informācijai:

SIA «Roksana Baltic»
Stabu iela 51A-1, Rīga, 
Latvia, LV-1011

Tel.    +371 67297670
Mob. +371 29530369
E-mail: roksana@apollo.lv

mailto:roksana@apollo.lv
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