




HR³ MATRIX MESOPECIA SYSTEM FOR HAIR & SCALP je značka
péče o vlasy a pokožku hlavy. 
Využívá se zásadně inovativní technologie pro řešení problémů s
vlasy, aby se dosáhlo okamžitých zlepšení na základě odborných
znalostí z biotechnologie. 
Jedná se o inovativní systém v terapii vlasů a pokožky hlavy, který
kombinuje GENOSYS razítko (případně Roler) se speciálními
materiály pro opětovný růst vlasů, obnovu a regeneraci.



Pomáhá inhibovat tvorbu, 5a-reduktáz, což je klíčový enzym, který
přeměňuje testosteron na dihydrotestosteron (DHT). DHT je
hlavní příčinou vypadávání vlasů u mužů.
Klíčové ingredience: Výtažek z ovoce Serenoa Serrulata (Saw
Palmetto), Copper Tripeptide-1, Sophora Japonica Extrakt z
pupenů

MECHANISMUS
Inhibice 5α-reduktáz 



Podporuje jak „angiogenezi“, tvorbu nových krevních cév z již
existujících cév, tak „Vasculogenezi“, tvorbu zcela nových krevních
cév. Výsledkem je zlepšení krevního oběhu a do vlasových folikulů
se přivádí více kyslíku a živin.
Klíčové ingredience: VEGF, Copper Tripeptide-1, HAIR RE³ GF
COMPLEX

MECHANISMUS
Angiogeneze  & vaskulogeneze 



Prémiový produkt pro péči o pokožku hlavy a
vlasů, který bojuje proti faktorům způsobujícím
vypadávání vlasů. Pomáhá urychlovat
angiogenezi a inhibuje látky způsobující
vypadávání vlasů.
Sada pro profesionály.
Obsah: 8 lahviček roztoku, kapátko

HR³ MATRIX HAIR SOLUTION α (Professional) 

Prémiový produkt pro péči o pokožku hlavy a
vlasů, který bojuje proti faktorům způsobujícím
vypadávání vlasů. Pomáhá urychlovat
angiogenezi a inhibuje látky způsobující
vypadávání vlasů.
Sada pro domácí péči
Obsah: 8 lahviček roztoku, aplikátor, dezinfekční
nádoba, čistící štětec

HR³ MATRIX HAIR SOLUTION α (Homecare) 

PRODUKTY - DOMÁCÍ I PROFESIONÁLNÍ

Klíčové ingredience: 
HAIR RE³ GF COMPLEX, Copper Tripeptide-1, Panthenol, Výtažek z ovoce
Serenoa Serrulata (Saw Palmetto), Extrakt z Brassica Oleracea Italica
(brokolice), Biosacharidová guma-4, Black Complex (Černý komplex)



PRODUKTY - DOMÁCÍ I PROFESIONÁLNÍ

Mycí přípravek na vlasy a pokožku hlavy, který pomáhá
odstraňovat nečistoty a dodává výživné látky do pokožky
hlavy a vlasů. Ovládá nadměrnou produkci kožního mazu a
uvolňuje svědění (neobsahuje SLS - Lauryl sulfát sodný).

HR³ MATRIX SCALP & HAIR SHAMPOO 300ml

Klíčové ingredience: 
Extrakt z puků Sophora Japonica, Piroctone Olamine, Panax Ginseng 
Extrakt z kořene, Extrakt z kořene Acorus Calamus, Panthenol, Niacinamid,
Biotin, Mentol, Koncentrovaný prášek ze sladu, Linalool, Uhličitan sodný,
Fenoxyethanol1,2-hexandiol, Jodopropynylbutylkarbamát, Ethylhexylglycerin

Vlasové tonikum pro prevenci vypadávání vlasů a jejich
obnovu.

KFDA schváleno jako „funkční produkt, který zlepšuje
podmínky vypadávání vlasů“
Dodává živiny pro zlepšení prostředí pokožky hlavy,
které způsobuje vypadávání vlasů
Ochlazuje teplo pokožky hlavy a dodává pokožce hlavy
pocit svěžesti
Zvlhčuje pokožku hlavy a vlasy

HR³ MATRIX HAIR TONIC 70ml

Klíčové ingredience: 
Copper Tripeptide-1, Kofein, Kořenový extrakt Acorus Calamus, MultiEx BSASM™,
Panthenol, Mentol



PRODUKTY - PROFESIONÁLNÍ

HR³ MATRIX SCALP PEELING poskytuje hloubkový čistící
účinek na pokožce hlavy. Jemně odstraňuje keratin,
maz a nečistoty a osvěžuje pokožku hlavy chladivým
účinkem.
Profesionální produkt

HR³ MATRIX SCALP PEELING 100ml

Extrakt z puků Sophora Japonica, Mentol, Hydrolyzovaný keratin, Výtažek z
listů Camellia Sinensis / Cnidium Officinale Výtažek z kořenů, Citrus Paradisi
(Grapefruit) Olej z jadérek

Klíčové ingredience: 





Hair GENTRON Hybrid je světelný terapeutický přístroj
pro léčbu alopecie

→ 
INFRAČERVENÉ + ČERVENÉ SVĚTLO + MODRÉ SVĚTLO

+ MASÁŽNÍ EFEKT



Stimulujte opětovný vstup anagenů do telogenních vlasových
folikulů
Prodlužuje dobu trvání anagenní fáze
Zvyšuje proliferaci aktivních vlasových folikulů anagenů
Zabraňuje předčasnému vývoji katagenů

Poskytuje živiny vlasovým folikulům

MECHANISMUS
Světla jsou absorbována mitochondriemi vlasových folikulů,
stimulují produkci energie ve vlasových buňkách, což zase
prodlužuje fázi růstu vlasů.

→

Funkce světla a masáže zlepšují průtok krve v pokožce
hlavy.

→



Neinvazivní světelná terapie
Bezpečná a bezbolestná terapie
K dispozici pro profesionální i domácí péči
Infračervené světlo, červené světlo a modré světlo mohou zářit
současně.
Funkci masáže lze provádět, když jsou ozařována světla.
Je zaručena správná vzdálenost od zdroje světelné energie a
pokožky hlavy, což vede k optimálnímu emisnímu účinku.
Režim hudby pomáhá uživateli cítit se uvolněně.
Během ošetření lze přidat funkci ohřevu.

VÝHODY



KOMBINACE TERAPIÍ
HR³ MATRIX MESOPECIA SYSTEM FOR HAIR & SCALP

+
HAIR GENTRON



KLINICKÁ STUDIE
DTS MG HAIR REGROWTH SYSTEM



DOBA: 3 MĚSÍCE



DOBA: 8 MĚSÍCŮ



DOBA: 3 MĚSÍCE



DOBA: 4 MĚSÍCE



DOBA: 1 MĚSÍC



DOBA: 3 MĚSÍCE



DOBA: 9 MĚSÍCŮ



DOBA: 3 MĚSÍCE


