A haj- és fejbőrgyógyászati kezelés általános lépései
1. Előkezelés: Az itt használt hatóanyagokkal megnyitom a bőr természetes pólusait – a verejtékmirígyek
és a faggyúmirígyek kivezető csöveit – és tágítom a fejbőrben lévő hajszálereket.
Ez a hatásmechanizmus nagyban elősegíti a következő fázisokban használt hatóanyagoknak a bejutását a
fejbőrbe és egyenletes eloszlásukat a beteg és épülő sejtekben.
2. Vizes fázis: Az előkezelés során megnyitott csatornákon keresztül – vízben oldott formában –
hatóanyagokat juttatok be a fejbőrbe.
3. Krémes fázis: Ebben a fázisban hatóanyagokat juttatok be a fejbőrbe és a hajszálak belsejébe.
4. Utókezelés fázisa: 48 órás védelmet tudok vele biztosítani a beteg fejbőr és a hajszálak számára,
folyamatosan szabályozni tudom az életműködésüket és állandó külső táplálásukat is ezzel valósítom
meg.
Az itt vázolt kezelési lépések csak egy általános kezelési vázlatot mutatnak be. Természetesen az Ön
állapotának megfelelően ezek sorrendjén szükség esetén változtatok.
Az itt szereplő, természetes alapanyagokból összeállított alaptermékek csak kiindulási termékei a
végleges, az Ön fejbőrbetegségének kezeléséhez szükséges, általam összeállított végleges receptúrának.

A mikrokamerás fejbőrvizsgálat
A hajhullásos panaszok, a zsíros, korpás fejbőr okainak feltárásához kifejlesztett speciális eszköz, a
számítógéppel összekötött mikrokamera.
A vizsgálat teljesen fájdalommentes, és nem teszi ki a testet semmilyen sugárzásnak.
A készülék tulajdonképpen egy speciális kamera, amely többszászszoros nagyítású felvételt készít a
vizsgált területről.
A vizsgálat során elsőként a hajállomány, a hajas fejbőr szabad szemmel is látható állapotát mérem fel.
Az esetlegesen talált elváltozások dokumentálását a mikrokamera 1x nagyítású fejével készített
fényképekkel és videófelvételekkel végzem. Szükség esetén a hajszálak vastagságát is megmérem.
A mérési adatokat a mikrokamera speciális fejének segítségével rögzítem.
A szabad szemmel nem látható elváltozások megkeresésére, megfigyelésére, megörökítésére a
mikrokamera 200x és 400x nagyítású fejét használom. Ezekkel jól láthatóak mind a hajas fejbőr, és a
hajszálak felszínén, mind a hajgyökér és a hajszálak belsejében bekövetkezett elváltozások.
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A vizsgálat közben és utánna is megbeszéljük a látottakat.
Majd azt, hogy ezen elváltozások hogyan alakultak ki, és
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mit lehet tenni ellenük.
Először vázolom egy általános kezelés lépéseit.
Elmagyarázom az egyes lépések hatásmechanizmusát, kivitelezési módszerét.
Ezután bemutatom a kezeléshez használt természetes alapanyagokat.
Összeállítom, elmagyarázom a konkrét, személyreszabott receptúrát.
Kiszámolom és átadom a kezelés árajánlatát.
A legvégén mégegyszer megbeszéljük a kezelés lépéseit.
A vizsgálat személyi higiaeniás tanácsadással,
a kontroll vizsgálat időpontjának egyeztetésével zárúl.

A vizsgálat ideje első alkalommal kb. 60 perc. Kontrollok esetén - havonta 1x - kb. 30 perc.

Árjegyzék /Magyarországon/
Vizsgálat első alkalommal

Kontroll vizsgálat havonta szükséges
Regisztrációs díj

Kvantumrezonanciás vizsgálat
A kezeléshez szükséges termékek összeállítása,
kiszállítása

Díja: 16 000 Ft
Időtartama: 60 perc
A kezeléshez használt gyógynövények ára első
alkalommal: 34 562 Ft
Havonta átlagosan: 21 000 Ft
Díja: INGYENES
Időtartama: 30 perc
Díja: 8 000 Ft / alkalom.
Fizetési esedékessége: a kontrollvizsgálat
idejének megbeszélésekor.
Érvényessége: a megbeszélt kontrollvizsgálat
időpontjára.
Időpont módosítást kérni – a regisztrációs díj
megtartásával – legkésőbb a lefoglalt időpont
előtt 10 munkanappal korábban lehet.
Díja: 16 000 Ft
Időtartama: 60 perc
Összeállítás díja: 2 000 Ft / alkalom
Szállítás díja: 1 990 Ft / alkalom
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