
Natucain GYIK 

Hogyan kell használni ezt a terméket? 

1. Az első hónapban reggel és este 1 ml terméket (6 pumpálásnyi adagot) vigyen fel  

a hajhullás által érintett területekre. 

2. A második hónaptól kezdve már csak naponta egyszer 1 ml-t (= 6 pumpálásnyi adagot) vigyen fel  

a hajhullás által érintett területekre.  

3. Ezt követően mindig 1 ml terméket alkalmazzon a haj növekedésének fenntartásához.  

Milyen típusú hajhullásra alkalmas ez a termék? 

A Natucaint kifejezetten azoknak a férfiaknak és nőknek fejlesztették ki, akik a hajuk ritkulását 
észlelik, vagy hajhullást tapasztalnak. A kezelés célja a haj növekedésének megerősítése és 
stimulálása.  

A férfiak igen nagy százaléka szembesül a hajhullással, amely lehet örökletes és hormonális eredetű, 
vagy az Alopecia areata nevű betegség is okozhatja. Tudományos kutatások igazolják, hogy a 
gyógyulást követően a haj már a kezelés megkezdése után 3 hónappal növekedésnek indulhat.  

Hogyan működik ez a termék? 

A haj növekedése három ciklusra osztható fel: 

1. Anagén fázis: A hajszálak 3–5 évig aktívan növekednek.  

2. Katagén fázis: A hajtüszők zsugorodásnak indulnak és fokozatosan leválnak a fejbőr vérellátásáról.  

Ez fokozatosan megszakítja a haj tápanyagellátását.  

3. Telogén fázis: A növekedési ciklus utolsó fázisa, melynek végén a hajszál kihullik. A hajtüsző 
regenerálódik, és a ciklus megismétlődik. Ha a fejbőrben valamilyen okból megszakad a 
tápanyagellátás, vagy ha a hajat dihidrotesztoszteron (DHT) károsítja, akkor a hajtüsző nem 
regenerálódik és a haj véglegesen kihull.  

Az MKMS24 stimulálja a dermális papillákat, ezáltal lerövidíti a telogén fázis és a hajtüsző anagén 
fázisba való regenerációja közötti késlekedést, ezáltal gyorsítva a haj növekedését. Az MKMS24 
meghosszabbítja az anagén fázist, a telogént pedig lerövidíti. Egyúttal megerősíti a hajszálak 
tápanyagellátását, ami elősegíti a hajtüszők regenerációját.  

Tartalmaz a termék szilikonokat, szulfátokat és parabéneket? 

Nem, a termék 100%-ban természetes összetevőkből készült.  

Tartalmaz a termék hormonokat? 

Nem, a Natucain nem tartalmaz hormonokat.  

Miért olyan drága ez a termék? 

Ez a készítmény 100%-ban természetes összetevőkből készült. Összetevőit egy meglehetősen 
bonyolult eljárás során nyerik ki, illetve állítják össze a kívánt hatóanyag-komplexummá, melynek 
hatékonyságát alaposan tesztelik. 



A terméket megmosott hajra kell alkalmazni? 

Nem, a Natucain száraz vagy törülközővel megszárított hajra alkalmazandó.  

Moshatom a hajam a szokásos módon? 

Természetesen, nem szükséges változtatni a hajmosási szokásokon. Csupán arra az egyre ügyeljen, 
hogy a használt sampon ne tartalmazzon szilikont.  

Használhatom a megszokott hajápolási termékeimet (sampon, kondicionáló) a kezelés alatt? 

Azt javasoljuk, hogy szilikon tartalmú terméket ne használjon közvetlenül a fejbőrön. A megszokott 
hajápolási termékeket továbbra is használhatja a hajtöveknél és a hajszálak hosszán.  

Mikor lesznek láthatók az első eredmények? 

Megfelelő és rendszeres használat esetén az első eredmények 8–12 hét elteltével lesznek láthatóak. 
Ez elsősorban a haj növekedési ciklusától és annak stádiumától függ.  

Mennyi időre elegendő egy csomag? 

A 100 ml-es csomag 2–3 hónapig tart ki. 

Hány hónapig használhatom a terméket? 

A Natucain természetes összetevőket tartalmaz. Ennek köszönhetően a maximális használati idő 
nincs korlátozva.  

Mi történik, ha abbahagyom a termék használatát? 

Ha megszakítja a kezelést, 5–6 hónapon belül a haj visszatér eredeti állapotába.  

Alkalmas a termék férfiak és nők számára is? 

Igen, a Natucain férfiaknak és nőknek egyaránt alkalmas.  

Használhatom a terméket festett hajra is? 

A Natucain teljesen természetes és nem változtatja meg a festett haj árnyalatát.  

Befolyásolja-e a Natucain más kezelések, például a hajfestés, a dauer, a szőkítés stb. hatását? 

Nem. 

Van-e hatása a terméknek az őszülő hajra? 

A felhasználók a hajszála fokozott pigmentációjáról is beszámoltak a Natucain használata után.  

A Natucain használatát követően gyorsabban nő a haj? 

A Natucain használatakor a haj 1,5× gyorsabban nő.  

Használhatom ezt a terméket terhesség és szoptatás alatt? 

Kérjük, ezzel kapcsolatban konzultáljon kezelőorvosával.  

Használhatom ezt a terméket menopauza idején?  

A menopauza idején a nők rendkívül gyakran tapasztalják a haj ritkulását. A hajhullás, a 
megfogyatkozó pigmentek, az élettelen haj az öregedés jelei.  



Használhatom a terméket a fejbőr irritációja vagy gyulladása esetén? 

Kérjük, ezzel kapcsolatban konzultáljon kezelőorvosával.  

Használhatom ezt a terméket hajátültetés idején? 

Több hajátültetésre specializálódott klinika is profilaxisként (a hajhullást megelőző szerként) javasolja 
a Natucaint a hajátültetést követően. A Natucaint 5–7 nappal a beavatkozás után kezdheti el 
használni.  

Probléma: A páciensek gyakran az implantátumok akár 50%-át is elveszítik a transzplantáció után.  

Megoldás: A Natucain otthoni használata a beavatkozást követően. A szer rendszeres használata 
segítségével a páciens csupán néhány hajszálat veszít el. A hajklinikák számára így lehetőség nyílik 
arra, hogy egy valóban hatékony készítményt ajánljanak a beavatkozás utáni utókezeléshez. Ez 
egyrészt kiemelkedő eredményeket és elégedett pácienseket jelent, másrészt pedig magasabb 
bevételeket a klinikák számára.  

A szépségklinikák gyakran javasolnak hormonterápiát a hölgyeknek a hajhullás hatékony megelőző 
kezeléseként. A Natucain természetes alternatíva, mellékhatások nélkül és klinikailag bizonyított 
hatékonysággal. 

Használhatom ezt a terméket kemoterápia idején? 

Kérjük, ezzel kapcsolatban konzultáljon kezelőorvosával.  

A Natucain 100%-ban természetes összetevőket tartalmaz, nincsenek benne hormonok, így 
ügyfeleink megerősítették, hogy kemoterápia alatt is használják.  

Van valamilyen mellékhatása a terméknek? 

A Natucainnak semmilyen mellékhatása nem ismert. 

Befolyásolhatja a termék használata más gyógyszerek hatását? 

Semmilyen ellenjavaslat nem ismert más gyógyszerekkel összefüggésben. Több ügyfelünk számolt be 
arról, hogy bizonyos gyógyszerek szedése mellékhatásaként hajritkulást tapasztaltak, amely ellen a 
Natucain használatával védekeztek. A haj kifejezetten sűrűbbé, erősebbé és élettel telibbé vált. 


