
Cece MED Prevent hair 
loss se stal vítězem  
mezinárodní Prix de 
Beauté award 2015 .  



 

              Naše vlasy netvoří jen to, co vidíme v zrcadle, když si 
upravujeme účes. Ta část vyčnívající nad povrch pokožky a 
neobsahující živé buňky se nazývá „vlas”. Ale abychom lépe 
pochopili otázky spojené s nadměrným vypadáváním vlasů, stojí 
za to se na vlas podívat jako na celek. Na to, co je vidět a také na 
ty části, které se nacházejí v tkáni uvnitř kůže a de facto 
odpovídají za vznik a růst vlasu. 

         
        Pod pokožkou se nachází kořen vlasu. Právě tato část je 

nejdůležitější pro vznik a růst vlasu.  Zde se spojují všechny 
vrstvy epitel vlasu tvořící cibulku, v níž vzniká vlas.  Tam, kde se 
vlasová cibulka střetává s pokožkou se nachází vlasový folikul a k 
němu přiléhající potová žláza. 

 
        Pohled na vlas jako celek se zřetelem na podkožní části je totiž 

klíčový pro pochopení velké úlohy tří úrovní podpory pro boj s 
vypadáváním vlasů. Abychom si poradili s tímto problémem, 
musíme díky správné výživě působit nejen na povrchu, ale 
rovněž na vlasovou cibulku a vlastně na celý organismus. 

  
 



V boji s vypadáváním vlasů je důležité používat komplexní výživu a regeneraci. Obvykle je 
tento problém složitější a použití šamponu nebo vlasové výživy nestačí k vyřešení takového 
problému. 
Ideálním řešením je systém 3 úrovní systému Cece MED, který díky znalého přístupu k dané 
otázce zaručuje viditelné výsledky. Správná péče, zlepšení prokrvení, hydratace pokožky na 
hlavě a správné doplňky to vše jsou ověřené způsoby řešení problému s vypadáváním vlasů. 
Stejně důležitá jako komplexní působení je i důslednost. Nejlepší výsledky přináší kúra se 
systematickým používáním kosmetiky a doplňků přesně dle doporučení a určení. 

  
 

Intenzivní kúra, jejíž cílem je 
zastavení padání vlasů a stimulace 
růstu nových. 
 
První výsledky již po 30 dnech. 
Používat 3 měsíce.  

 

VITAMIN A - VITAMIN B6 - VITAMIN E - VITAMIN H (Biotin) - OLEJ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ - 
RÝŽOVÉ PROTEINY - ŽELEZO - ZINEK - PROTEINY Z LUPINY BÍLÉ – KERATIN - PANTHENOL 



                          Klíčové aktivní látky: 
 

Panthenol 
hydratuje pokožku i vlasy 
regeneruje pokožku 
urychluje hojení podrážděné pokožky 
má léčebné a protizánětlivé účinky 
 

Proteiny bílé lupiny 
stimuluje růst vlasů 
předchází vypadávání vlasů 
zvětšuje objem vlasů 

 

Biotin 
zamezuje vypadávání a rozdvojování vlasů 
má vliv na správnou strukturu vlasů a nehtů 
díky výživě pro vlasové cibulky povzbuzuje růst nových vlasů 

 

Kukuřičný olej 
zastavuje vypadávání vlasů 
stimuluje růst vlasů 
hydratuje a poskytuje výživu pro vlasové cibulky 
chrání vlasy před vysušením 
chrání vlasy před poškozením 

 

Proteiny rýže 
udržují vodu v pokožce, díky čemuž 
se vlasy zjemňují, vyhlazují a 
současně vlasy zpevňují 
zlepšují prokrvení pod pokožkou 

Bambusový výtažek 
stimuluje rozvoj kolagenových a 
elastinových vláken, který podporuje 
regeneraci a zpevnění vlasů  a nehtů 
silně hydratuje, vyhlazuje pokožku a vlasy 

 

Keratin 
přirozená látka pro růst vlasu 
posiluje vlasy a doplňuje úbytky v jejich struktuře 
chrání vlasy před přílišným vysoušením 

Vitamín E 
zlepšuje absorpci kyslíku v rámci 
prokrvení 
je mimořádně důležitý pro zlepšení 
prokrvení pokožky hlavy 

 

Vitamín B3 (PP) 
účinně předchází vypadávání vlasů a 
zlepšuje stav pokožky 
dodávání energie pro růst vlasu a správnou 
stavbu konstrukce vlasu 
zlepšuje prokrvení pokožky na hlavě 
usnadňuje distribuci výživných látek a 
kyslíku 
stimuluje syntézu kolagenu 

 

Olej z pšeničných klíčků 
vyhlazuje a opožďuje procesy stárnutí pokožky 
dává vlasům pružnost a měkkost 

 



Bohaté složení  řady Cece Med je spojením vybraných minerálních látek, 
vitamínů a rostlinných výtažků, které napomáhají při boji s vypadáváním 

vlasů, zlepšují jejich kondici a vzhled. 
  
 

• Retinol 
• Derivát vitamínu  B5 
• Vitamín B8 
• Olej z růže 
• Extrakt z rýže 
• Kyselina fytová 
• Inositol 
 
        Ampule jsou navíc obohaceny: 
• Komplexem fosfolipidů 
• dlouhodobá výživa pro pokožku 
• napomáhá při regeneraci poškozené pokožky a vlasů 
• Výtažek z listů podbělu 
• obsahuje hodně cystinu (aminokyselina), síry a křemíku (minerální látky) posiluje vlasy a povzbuzuje 

jejich růst 
• obsahuje zinek, který působí proti zánětům 
• má léčebné účinky a také poskytuje pokožce pružnost 
• předchází přílišnému zrohovatění pokožky a reguluje činnosti potních žláz 

 



 Srovnání aktivních složek s                        
konkurenčními šampony 
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Vichy 
Dercos  

Technique  

Ducray 
Anaphase  

Klorane Fortifying 
Treatment 

La Roche Posay  
Kerium Anti-Chute  

Distearyl Phthalic 
Acid Amide 
Biotin 
Panthenol 
Ruscus Aculeatus 
Root Extract 
Tocopheryl 
Nicotinate 
Zinc Pyrithione 

Biotin 
Cinchona 

Succirubra Bark 
Extract 
Panthenol 

Diaminopyrimidi
ne Oxide Nc 
Niacinamide 

Panthenol Nc 

Arginine 
Calcium 
Pantothenate 
Madecassoside 

Salicylic Acid 
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   16 
Panthenol  
Proteins of White 
Lupin 
Biotin   
Corn Oil 
Rice proteins 
Bamboo extract 

Keratin 
Vitamin E 
Vitamin PP 
Wheat germ oil 
Retinol  
Derivative of Vitamin 
B5 

Musk Rose Seed Oil 
Rice Extract. 
Phytic Acid 
Inositol 
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MediGro Hair  
Re Growth 

Alpecin 

Caffeine 
Panthenol 
Hydrolyzed Wheat 
Protein 
Menthol 
Zinc PCA 
Niacinamide 
Tocopherol 
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Glycerin 
Panthenol  

Grapefruit Peel Oil 

Camelina Seed Oil 
Seaweed Extract 
Aloe Leaf Juice 
Powder 
Sodium Bicarbonate 
Hydrolized Keratin 
Hydroxysteroid 
Oxidoreductase 
Tocopherol 

Cece MED 
STOP Hair Loss 

 



 
Testy prokázaly, že po třech měsících pravidelného používání šamponu, 

kondicionéru na vlasy a ampulí je dosaženo následujících efektů *: 

 

21% 

Nárůst počtu 
vlasů v průměru 
o 21% 

22% 

Hustota vlasů 
zvýšena v 
průměru o  22% 

*Průměr vychází z výsledků testů prováděných nezávislou laboratoří, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 12223/2009 

25. .000 
nových vlasů za 3 měsíce 
 

Rychlý a viditelný   
efekt 



CECE MED PREVENT HAIR LOSS SHAMPOO   300 ml 
 
Šampon vrací vlasům vitalitu i lesk, regeneruje vlasy 
a vlasovou pokožku a podporuje růst nových vlasů. 
Zároveň posiluje a regeneruje slabé vlasy náchylné 
k vypadávání. Aktivní složky intenzivně vyživují vlasové 
kořínky  
 
Úroveň podpory – povrch vlasu 
 



CECE MED PREVENT HAIR LOSS CONDITIONER  300 ml 
 
Kondicion ér posiluje a regeneruje oslabené vlasy se 
sklonem k vypadávání. Aktivní substance obsažené 
v kondicionéru pronikají do vnitřku vlasu a pomáhají jeho 
strukturu regenerovat. Složení kondicionéru nezatěžuje 
vlasy a ulehčuje rozčesávání. Vlasy budou silnější, 
zregenerované a méně náchylné k vypadávání  
 
Úroveň podpory – povrch vlasu 
 
 
 
 



CECE MED PREVENT HAIR LOSS LOTION 75 ml 
 
 Vlasová lotion zamezuje vypadávání vlasů 
a stimulující růst vlasů nových. Navazuje na 
ošetření ampulemi a je určen k aplikaci na 
pokožku hlavy pro zachování a prodloužení 
účinků ampulí. Pro pohodlné používání je 
nabízen v lahvičce s praktickým aplikátorem.  
 
Úroveň ochrany - pokožka hlavy a vlasových 
folikulů 
 
 



CECE MED PREVENT HAIR LOSS SCALP AMPOULES 
30 ampulek    7 ml 
 
 Intenzivní ošetření proti vypadávání vlasů 
současně stimuluje růst nových vlasů. Cece MED 
ampule obsahují 16 speciálních aktivních složek, 
které podporují růst vlasu a posilují slabé vlasové 
kořínky. Ampule pro jednu aplikaci na pokožku 
hlavy (lze použít i opakovaně díky speciálnímu 
uzávěru). Balení obsahuje 30 ampulí pro měsíční 
komplexní ošetření a regeneraci vlasové pokožky  
 
Úroveň ochrany - pokožka hlavy a vlasových 
folikulů 
 



http://www.saystop.eu/


Sídlo firmy: 
Masarykova 515 

66461 Rajhrad u Brna  

Tel: +420 543 211 589 

Email: info@rosocosmetics.com 
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