
 
 

FAQs Natucain 

Jak mám tento produkt používat? 

1. Během prvního měsíce používání aplikujte 1 ml (= 6 stlačení pumpičky) ráno a večer na místa 
postižená ztrátou vlasů. 

2. Počínaje druhým měsícem aplikujte 1 ml (= 6 stlačení pumpičky) pouze jednou denně na místa 
postižená ztrátou vlasů. 

3. Nadále aplikujte vždy 1 ml produktu pro udržení vlasového růstu. 
 

 
Na jaké typy ztráty vlasů je tento produkt vhodný? 

Natucain byl vyvinut speciálně pro muže a ženy, kteří se potýkají s řídnutím vlasů nebo s jejich 
vypadáváním. Cílem je posílit a stimulovat růst vlasů. 

Vysoké procentu mužů se potýkají s vypadáváním vlasů, a to ať už s padáním dědičným, 
hormonálním nebo kvůli onemocnění zvaném Alopecia areata. Vědecké studie potvrzují, že vlasy 
mohou po zaléčení začít růst již za 3 měsíce od začátku používání. 

 

 
Jak tento produkt funguje? 

Cyklus růstu vlasu, takzvaný růstový cyklus, se dělí do tří fází: 

1. Anagenní fáze: Vlasové vlákno roste aktivně po dobu 3-5 let. 
2. Kategenní fáze: Vlasový folikul se zmenšuje, odpojí se od přívodu krve ve vlasové pokožce. 

Tím se postupně přeruší přívod živin do vlasu. 
3. Telogenní fáze: Poslední fáze růstového cyklu, kdy vlas vypadává. Vlasový folikul se 

regeneruje a cyklus se opět opakuje. Pokud ve vlasové pokožce dojde k porušení přívodu 
živin, nebo pokud je vlas poškozen dihydrotestosteronem (DHT) vlasový folikul se 
neregeneruje a vlas vypadává permanentně. 

MKMS24 stimuluje dermální papily, čímž zkracuje prodlevu mezi telogenní fází a regenerací 
vlasového folikulu zpět do anagenní fáze: vlasový růst se tak akceleruje. MKMS24 prodlouží anagenní 
fázi a telogenní fázi naopak zkrátí. Zároveň posiluje přívod živin do vlasu, čímž posiluje regeneraci 
vlasového folikulu. 

 

 
Obsahuje tento produkt silikony, sulfáty a parabeny? 

Ne, tento produkt je vyrobený ze složek 100% přírodního původu. 
 

 
Obsahuje tento produkt hormony? 

Ne, Natucain neobsahuje žádné hormony. 



 

Proč je tento produkt tak drahý? 

Tento produkt obsahuje složení 100% přírodního původu. Složky v něm obsažené se extrahují 
poměrně složitým procesem a následně se shlukují do komplexu aktivních ingrediencí, jejichž 
efektivita je dále testována. 

 

 
Musím produkt aplikovat na umyté vlasy? 

Ne, Natucain můžete aplikovat do suchých nebo ručníkem vysušených vlasů. 
 

 
Mohu si vlasy mýt jako obvykle? 

Samozřejmě, vlasy si myjte jako obvykle. Pouze dbejte na to, že používáte šampon bez silikonů. 
 

 
Mohu během aplikace používat běžnou vlasovou péči (šampon, kondicionér, atd.)? 

Doporučujeme neaplikovat žádné produkty obsahující silikony přímo na vlasovou pokožku. Běžnou 
péči můžete přesto i nadále používat na délky a konečky. 

 

 
Kdy uvidím první výsledky? 

Při správném a pravidelném používání uvidíte první výsledky po 8-12 týdnech. Záleží především na 
růstovém cyklu vlasu a jeho stádiu. 

 

 
Na jak dlouho mi vystačí jedno balení produktu? 

Balení o obsahu 100 ml vydrží 2-3 měsíce. 
 

 
Kolik měsíců mohu tento produkt používat? 

Natucain obsahuje složení přírodního původu. Neexistuje tedy žádné omezení na maximální dobu pro 
používání produktu Natucain. 

 

 
Co se stane, když produkt přestanu používat? 

Pokud produkt přestanete používat, do 5-6 měsíců se vlasy vrátí do původního stavu. 
 

 
Je tento produkt vhodný pro muže i ženy? 

Ano, Natucain je vhodný pro muže i pro ženy. 
 

 
Mohu tento produkt použít na barvené vlasy? 

Natucain je naprosto přírodní a nezmění odstín obarvených vlasů. 



 

Má Natucain vliv na další salonní ošetření, jako je například barvení vlasů, trvalá, zesvětlení atd.? 

Ne. 
 

 
Pomáhá tento produkt proti šedivění vlasů? 

Uživatelé zaznamenali zvýšenou pigmentaci vlasů po použití Natucainu. 
 

 
Rostou vlasy po použití produktu Natucain rychleji? 

Při používání produktu Natucain rostou vlasy 1,5x rychleji. 
 

 
Mohu tento produkt používat v době těhotenství a při kojení? 

Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 
 

 
Mohu tento produkt používat během menopauzy? 

Obzvláště v době menopauzy se u žen objevuje řídnutí vlasů. Vypadávání vlasů, úbytek pigmentu, 
vlasy bez života, to vše jsou znaky stárnutí. 

 

 
Mohu tento produkt používat při iritaci nebo zánětu vlasové pokožky 

Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 
 

 
Mohu tento produkt používat po transplantaci vlasů? 

Některé vlasové kliniky specializující se na transplantaci doporučují Natucain jako profylaxi po 
transplantaci. Natucain můžete začít používat 5-7 dní po zákroku. 

Problém: Pacienti po transplantaci často ztratí až 50% implantátů. 

Řešení pro pacienta: Natucain k domácímu použití po zákroku. Při pravidelném používání pacient 
ztratí jen několik vlasů. Vlasové kliniky tak mají možnost pacientovi nabídnout efektivní pooperační 
péči. Zajistí tím skvělé výsledky a spokojenost pacienta, ale také vyšší finanční příjem pro kliniku. 

Kliniky estetické medicíny často nabízejí hormonální terapii jako efektivní způsob zamezení 
vypadávání vlasů u žen. Natucain je přírodní alternativou bez vedlejších účinků a s klinicky ověřenou 
efektivitou. 

 

 
Mohu tento produkt používat při chemoterapii? 

Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 

Natucain obsahuje složení 100% přírodního původu a neobsahuje hormony, zákazníci proto 
potvrdili, že je j                                 používají i při chemoterapii. 



Má tento produkt nějaké vedlejší účinky? 

Nejsou známé žádné vedlejší účinky. 
 

 
Může používání tohoto produktu ovlivnit účinky jiných léků? 

Nejsou známé žádné kontraindikace s jinými léčivy. Zákazníci potvrzují, že při braní některých léčiv se 
u nich objevilo řídnutí vlasů, které bylo potlačeno právě používáním produktu Natucain. Vlasy byly 
výrazně hustší, silnější a plné života. 
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