
Włosy to symbol zdrowia, witalności i jeden z atrybutów piękna. 
Utrata włosów to problem coraz bardziej powszechny, a zarazem dotkliwy. Przyczyny wypadania 
włosów mogą być różne, a prawidłowa diagnoza może okazać się kluczem w walce z tym problemem.

Włosy starzeją się dokładnie tak jak skóra i inne organy. To, kiedy te procesy następują, zależy 
od indywidualnych uwarunkowań. W przypadku włosów wiąże się to nie tylko z brakiem pigmentu 
czyli siwieniem, ale także z ich osłabieniem oraz wypadaniem. 

Procesy starzenia się włosów można opóźnić stosując właściwą pielęgnację.

Każdy mieszek włosowy bierze nieprzerwany udział w cyklu wzrostu włosa. Wyróżnia się 3 etapy:
anagen (faza szybkiego wzrostu),
katagen (faza kończąca produkcję włókna włosa),
telogen (etap spoczynku).

Około 90% włosów znajduje się w fazie anagenowej, która trwa od 2 do 8 lat. 
Kolejny etap, czyli katagen, trwa zaledwie kilka tygodni i dotyczy ok. 2% włosów. 
Ostatnia faza, telogenowa (5-15% włosów), trwa  ok. 2-4 miesiące i obejmuje rogowacenie włosa 
i odłączenie go od mieszka włosowego, zazwyczaj podczas mycia lub czesania. 

Utrata włosów wiąże się ze zmianami cyklu włosa, wywołanymi różnymi czynnikami, charakteryzuje 
je m.in. zmiana proporcji włosów anagenowych i telogenowych - liczba włosów w fazie anagenowej 
ulega zmniejszeniu na korzyść włosów w fazie telogenowej. 

Dlatego tak ważne jest aby w pielęgnacji włosów świadomie dokonywać wyboru składników, 
które wydłużą żywotność włosów oraz poprawią ich jakość.

Optymalny składnik to taki, który ma zdolność do utrzymania długiej fazy anagenowej i krótkiej fazy 
telogenowej, a dodatkowo powinien wpływać na dobrą kondycję mieszka włosowego.
Laboratorium Skrzypovita PRO stworzyło serum do skóry głowy, oparte na nowatorskim składzie, 
którego bazą jest SYSTEM BAICAPIL™. Dzięki zawartości kiełków soi i pszenicy oraz bajkaliny, 
w procesie kiełkowania tworzą się biomolekuły - peptydy, aminokwasy, oligosacharydy i glukoza.

zwiększenie metabolizmu glukozy i produkcji ATP (tlen dostarczany do komórek włosa) - bardziej 
aktywne i żywotne mieszki włosowe;

aktywacja komórek macierzystych - inicjacja nowej fazy anagenowej (wzrostu włosa), stymulacja 
wzrostu włosa i większa objętość;

chroni mitochondrialne DNA przed stresem oksydacyjnym - bardziej aktywne i zdrowe komórki, 
wydłużona faza anagenowa, redukcja utraty włosów oraz gęstsze i grubsze włosy;

chroni komórki mieszka włosowego przed przedwczesnym starzeniem - wydłużenie 
fazy anagenowej.

BAICAPIL™ to innowacyjny mechanizm działania:

aktywacja komórek
macierzystych
skóry głowy

Serum przeciw
wypadaniu włosów



68,6%

Skuteczność regeneracji oraz zapobiegania wypadaniu włosów Baicapil™ została potwierdzona 
w teście skuteczności in vivo.* 

wzrost współczynnika włosów anagenowych do telogenowych A/T o 68,6%

zwiększenie gęstości włosów o 18% w porównaniu ze stanem początkowym

redukcja wypadania włosów o 60,6% w porównaniu ze stanem początkowym 

poprawa jakości i kondycji włosów

Skrzypovita PRO zawiera również bogatą kombinację ekstraktów roślinnych (tj. skrzyp polny, 
pokrzywa, arnika, korzeń łopianu, rukiew wodna, nagietek, nasturcja, bluszcz, skórka cytryny, 
rumianek, pączki sosny, rozmaryn, jasnota biała, szałwia, kiwi, ogórek, wyciąg z liści i kory 
brzozy) przeznaczoną do pielęgnacji włosów słabych i wypadających oraz do włosów tłustych 
z problemem łojotokowym skóry głowy.
Kompleks witamin zapobiega wypadaniu włosów i przerzedzaniu, przyspiesza ich odrost 
oraz wykazuje działanie odżywcze i regeneracyjne.

Witamina E - przeciwdziała wolnym rodnikom, stymuluje aktywność enzymów w komórce 
i wzrost włosa.
Witamina B5 - nadaje włosom połysk, zapobiega przetłuszczaniu, nawilża skórę głowy.
Witamina B7 (biotyna) - stymuluje metabolizm energetyczny i przyspiesza tempo wzrostu 
włosa oraz ogranicza wypadanie.
Witamina B6 (piroksydyna) - wpływa na elastyczność włosów.
Cynk - składnik mineralny włosów; włosy stają się odporne na łamanie.
Drożdże - stymulują syntezę kolagenu, wpływają na zawartość wody w komórce.

Codzienna, systematyczna aplikacja serum Skrzypovita PRO zapewni Twoim włosom młodość, 
żywotność i uchroni je przed przerzedzaniem.

Sposób użycia: 
Produkt przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na skórę głowy. Po umyciu i osuszeniu głowy 
ręcznikiem, nanieś niewielką ilość płynu na skórę głowy, w odstępach 2-4 cm. Następnie 
delikatnie wmasuj preparat w skórę głowy przez 3 minuty. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia 
lub wysusz włosy suszarką. Preparatu nie należy spłukiwać. Stosuj serum codziennie lub po 
każdym myciu głowy.

Pojemność: 125 ml

ADEX COSMETICS & PHARMA 
Nowa Wieś, ul. Olsztyńska 1, 14-200 Iława

* Baicapil™ Stymuluje wzrost włosów i zapobiega ich wypadaniu, Provital Group. 
Badanie z podwójną ślepą próbą, na 61 ochotnikach - 17 mężczyzn i 44 kobiety w wieku 18-60 lat. Codziennie, przez okres 6 miesięcy, 
30 ochotników stosowało na skórę głowy produkt placebo, a 31 produkt zawierający Baicapil™. W trakcie trwania badania na skórę 
głowy nie był aplikowany żaden inny preparat, który mógłby mieć wpływ na wzrost włosa.

www.skrzypovita.com.pl
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