
PŘÍČINY VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

> nejčastější příčinou je 
androgenetická alopecie (AGA),

> způsobuje vypadávání vlasů u mužů i žen 
v důsledku dědičně podmíněné vyšší 

citlivosti na androgeny,

> degenerativní změny vlasového kořínku 
vedou k vypadávání vlasů.

CO JE EUCAPIL

Eucapil je prověřený kosmetický 
prostředek proti vypadávání vlasů

Eucapil ochraňuje vlasový kořínek 
a zastavuje tak vypadávání vlasů

Eucapil působí pouze lokálně,
je bez vedlejších účinků

V ČEM JE EUCAPIL NOVÝ

Originální účinná látka – FLURIDIL

> nová patentovaná molekula objevená 
v laboratořích Biophysica, Kalifornie

(patent WO 0158854),

> chrání vlasové kořínky před androgeny 
způsobujícími vypadávání vlasů,

> řeší přímo příčinu problému, 
a to pouze lokálně, bez vedlejších 
účinků.

Účinky Eucapilu prověřeny 8 lety prodeje 
na českém i světovém trhu

Průzkum prokázal spokojenost 
u 82 % uživatelů

Více informací na www.eucapil.com
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ÚČINNOST EUCAPILU – MUŽI

Klinická studie publikovaná v Dermatological 
Surgery (43 mužů po 12 měsíců):

> pozitivní odezva od více než 90 % uživatelů,
> počet vlasů v růstové fázi vzrostl 

ze 76 % na 89 %,
> zastavení vypadávání vlasů,

> zesílení průměru vlasu
a zhoustnutí porostu,
> u zdravých kořínků 

možné obnovení růstu.

ÚČINNOST – ŽENY

Klinická studie prezentovaná v roce 2005 
na EADV v Londýně (11 žen po 9 měsíců):

> pozitivní odezva od více než 80 % uživatelek,
> zastavení vypadávání vlasů,

> zvětšení průměru vlasu již po 6 měsících.

JAK UŽÍVAT EUCAPIL

> 1x denně na suchou pokožku hlavy,
> užívání by mělo trvat alespoň 6 měsíců,

> délka užívání je individuální,
> je možné kombinovat s jinými preparáty.

VÝHODY EUCAPILU

U 90 % mužů a 80 % žen
prokázán pozitivní účinek

Vypadávání vlasů zastaveno 
již po 4–6 týdnech

Účinný pro muže i ženy

Působí pouze lokálně 
bez vedlejších účinků

Kosmetický prostředek volně v prodeji

ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY!

PRO MUŽE I ŽENY
VY

PA
DÁVÁNÍ VLASŮ ZASTAVENOJIŽ PO 4–6 TÝDNECH!


