3 Haftal›k Organik Maskeli Kür:
• Haftada 3 kez ›slak saça 2-4 çorba kaﬂ›¤› (iyice çalkalanm›ﬂ) Organicum Aktif Maskeyi
dairesel masajlarla saç köklerine ve saç gövdesine uygulay›n.
• Ütülenerek iyice ›s›t›lm›ﬂ havlu ile sar›p 1 saat bekletin.
• Maskeyi çok s›cak olmayan suyla ak›t›p 2 kez saçl› deri tipinize uygun -Kuru/Normal
(Mavi kutu) veya Ya¤l› (Yeﬂil kutu)- Organicum ﬁampuan ile y›kay›n.
• Bol ve çok s›cak olmayan suyla durulay›n.
• Bu iﬂlemi haftada 2 olmak üzere 3 hafta tekrarlaman›z›, bu süre boyunca baﬂka bak›m
ürünleri kullanmaman›z› öneririz.
• Maskeli kür tamamland›ktan sonra ﬂampuan›m›z› ve saç kremimizi sürekli günlük
bak›m›n›zda kullanabilirsiniz.
Saç› kestirmeye veya k›saltmaya gerek kalmadan maskeli kürün sonuçlar› 3 haftada fark
edilir. Maskeli kür do¤um sonras› hormonal de¤iﬂikliklere ba¤l› dökülmeleri de en aza indirir,
hamilelik sonras› kal›c› olabilen folikül kayb›n› önler.
Maske uygulamas› s›ras›nda saçl› deriye yapaca¤›n›z uzun ve etkili dairesel masajlar kan
dolaﬂ›m›n› artt›rd›¤›ndan foliküllerin beslenmesinde önemlidir.
Son olarak saçlar›n›z› ve kalbinizi yedikleriniz ile desteklemelisiniz. Omega 3 ya¤ asitleri
içeren somon bal›¤›, A vitamini içeren ›spanak ve havuç, Selenyum içeren yulaf ve esmer
pirinç, Çinko için de cevizi yediklerinize dahil etmeyi ihmal etmemelisiniz.
Hayvansal ya¤ kullan›lmadan haz›rlanan sebze a¤›rl›kl› yemekler ve tam bu¤day ekme¤i
gibi kalbinizi koruyan besinler ayn› zamanda saçl› derinizin ve saç köklerinizin sa¤l›¤› için
de gereklidir. Çünkü sa¤l›kl› bir kalp ve damar sistemi k›lcal damarlar›n saç folikülünü daha
etkili beslemelerini sa¤lar.
Organicum ürünleri SLS, SLES, Paraben,
Silikon, Renklendirici, Sentetik Ekstrakt,
Parafin (paraffinum liquidum, petrolatum),
EDTA, Lanolin ve Jelatin içermez.
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Do¤um Sonras› Dökülmelere Karﬂ›

Organicum Yo¤un Bak›m Seti

Do¤umu takip eden 3 ay içerisinde
yo¤un saç dökülmesi yaﬂan›r
Hormonal de¤iﬂimler yüzünden oluﬂan bu tip yo¤un saç dökülmesine zaman›nda
müdahale edilmedi¤inde saçl› deride kal›c› seyrelmeler ve incelmeler ortaya ç›kar.
Bu dönemde kullan›lan saç bak›m ürünleri çok dikkatle seçilmelidir.
Organik hidrosolle (sertifikal› bitkilerin esansiyel
ya¤lar› ve özleri) haz›rlanan Organicum ürünlerinin
düzenli ve günlük kullan›m› dökülme ve di¤er
saçl› deri sorunlar›na karﬂ› etkilidir.
Saç dokusunun yeniden yap›lanabilmesi için
Organicum Yenileyen Yo¤un Bak›m serisi (Aktif
Maske, ﬁampuan ve Aktif Saç Kremi) 3 ila 6
hafta kür ﬂeklinde uygulan›r, izleyen günlerde
ise ﬁampuan ve Aktif Saç Kremi ile günlük
bak›ma devam edilir.

Do¤rular / Yanl›ﬂlar
Uzun saç daha fazla dökülür: Yanl›ﬂ
ﬁampuanlamak saç üzerinde strese sebep olur: Yanl›ﬂ
Aksine saçl› deri gözeneklerinin temiz ve aç›k olmas› saç dökülmesini önler.
Badem ya¤›, zeytin ya¤›, vitamin ampülleri ile takviye ﬂartt›r: Yanl›ﬂ
Kayna¤›n› ve terkibini, kalitesini bilmeden edindi¤imiz bu tür ya¤ veya kar›ﬂ›mlar
saç›m›za yarardan çok zarar getirebilir. Organicum ürünleri kullan›ld›¤›nda
terebentin, badem ya¤›, sar›msak ya¤›, vitamin ampulleri, y›lan ya¤›, hint ya¤›
gibi ürünlerle saç kökünü desteklemeye gerek kalmaz.
Organicum ile saç daha h›zl› ve sa¤l›kl› uzar: Do¤ru
Saç› aﬂ›r› ve güçlü güneﬂten korumal›y›z: Do¤ru
Saçlar› kaplayan sentetik bazl› güneﬂ koruyucu ürünlerden ziyade geniﬂ kenarl›
bir plaj ﬂapkas› alt›nda saçlar› toplamak yeterlidir.
Saç kremi saç köküne zarar verir: K›smen do¤ru
Sentetik saç kremleri saç köküne uygulanmamal›d›r. Organik esansiyel ya¤lar
ve özler içeren Organicum Active Conditioner saç gövdenizi besleyerek protein
yap›s›n› düzenler, y›pranma, k›r›lma ve kopmalar›n önüne geçer. Saç köküne
uyguland›¤›nda dahi dökülme yapmaz.
Saç kremi koyu renk veya k›z›l saç boyam› ak›t›r: K›smen do¤ru
Sentetik bazl› ﬂampuan ve saç kremleri içerdikleri sentetik k›vam verici ve
solventler yüzünden saç boyas›n›n her y›kamada akmas›na ve saç›n
matlaﬂmas›na neden olurlar. Organicum ürünlerinde yüksek oranda kullan›lan
organik bitki özsular› ve ya¤lar› boyaya herhangi bir zarar vermedi¤i gibi saçl›
derinin de dostudur.
Maﬂalar, fön makineleri, saç› çok çekiﬂtiren iﬂlemler ve s›k boyatmak saçlar›n›za
uzun vadede kal›c› hasar verebilir: Do¤ru
Saçlar kimyasal iﬂlemlerden ve çevre koﬂullar›ndan etkilenerek (yaz sonras› veya
s›k boyatmaktan oluﬂan cans›zl›k, k›r›lma, dökülme ve hatta kelleﬂmeler) kestirmeyi
gerektirebilecek kadar y›prand›¤›nda organik esansiyel ya¤lar ve organik özler
içeren Organicum Active Mask ile 3 haftal›k bak›m kürü uygulanmal›d›r.
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