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Recrea Forte er enkelt å bruke!
Recrea Forte er en oppløsning til utvortes behandling av hårbunnen. Du skal behandle morgen og kveld, hver dag,
så lenge du ønsker effekt.
Pakningen inneholder to ulike applikatorer som gjør det lettere for deg å fordele oppløsningen på de områdene du
vil behandle.
Har du et større område med relativt skallet overflate, kan du bruke spraypumpen til å fordele oppløsningen. For
mindre områder finnes en forlenget spraytopp. Når du har sprayet på oppløsningen, masserer du den lett inn i
hårbunnen. Husk at håret må vÊre tørt under behandlingen.
Stell håret som vanlig. Så snart Recrea Forte-oppløsningen har tørket inn, kan du bruke de hårpleieproduktene du
pleier i din daglige hårpleie, f.eks. mousse, gele og spray. Du kan til og med farge håret eller ta permanent hvis du
pleier å gjøre det.
Husk å bruke en sjampo som ikke inneholder silikon! Silikonet hindrer hårsekkene fra å absorbere det virksomme
stoffet i Recrea Forte, og resultatet kan utebli. Du finner vår silikonfrie sjampo på ditt nÊrmeste apotek sammen med
Recrea Forte.
Det kan kanskje virke trøstesløst å skulle behandle håret med Recrea Forte dag etter dag. Men akkurat som du
pusser tennene to ganger daglig for å beholde tennene dine, behandler du håret ditt to ganger daglig med Recrea
Forte for å beholde håret. Det handler ganske enkelt om å gjøre behandlingen til en vane, til en del av den daglige
rutinen.
Håper Recrea Forte er til hjelp for deg. Lykke til med behandlingen!

Recrea Forte kan kjøpes på alle apotek
Recrea Forte kommer i to ulike pakningsstørrelser, en for 1 måneders og en for 3 måneders behandling.
Du finner mer detajlert informasjon i pakningen.
Spør gjerne apotekpersonalet om råd.

Et vanlig problem
Opplever du at håret ditt stadig blir tynnere og tynnere? Du er ikke alene. Hver femte kvinne og to av fem menn
rammes før eller senere i livet av håravfall.

Passer Recrea Forte for deg?
I de aller fleste tilfeller skyldes håravfall arvelige faktorer. Ta en lyntest.
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