HFS – HAIR FOLLICLE SIMULATION
ennen

jälkeen

Kauppojen shampoo-hyllyt notkuvat toinen toistaan suurempia markkinointilupauksia. Tuotteet tuuheuttavat,
kosteuttavat, antavat volyymia jne. Kaikki lupaukset kuitenkin tähtäävät yhteen ja samaan: Käyttämällä jotakin
tuotetta, hiuksesi näyttävät tuuheilta ja elinvoimaisilta. Se on siis jotakin, mitä kaikki haluavat. Tuuheat hiukset
kun yhdistetään yleensä nuoruuteen ja nuorekkuuteen. Mitä jos hiukset eivät kuitenkaan ole luonnostaan paksut? Tai mitä jos ikä alkaa tehdä tehtäväänsä ja hiukset ovat siksi ohentuneet? Onko shampoista tai muista ulkoisesti käytettävistä aineista oikeasti apua? Eipä juuri. Mitä sitten on tehtävissä?
Väriero korostaa

Jos hiukset ovat harventuneet, lisääntyy paljaan päänahan ja hiuksien väriero. Tästä syystä päänahka paistaa kiusallisesti hiuksien läpi.
vaikutelmaa usein lisää hiuksien värjääminen, joka taas on ainoa keino peittää mahdolliset harmaat.

Bold is beautiful

Monet miehet ajelevat päänahkansa kaljuksi vapaaehtoisesti silloin, kun hiusraja alkaa vetäytyä ylemmäs. Nykyään kaljua pidetään jopa seksikkäänä. Tosin, täysin paljaaksi ajeltu päänahka paljastaa myös armottomasti
sängen värillä, missä hiuksia kasvaisi, jos niitä ei olisi ajeltu.

Hyvät keinot vähissä

Hiusten kasvua voi stimuloida erilaisilla menetelmillä, mutta hormonaalisista syistä johtuvaa hiusten menetystä nämä stimulointitavat eivät pysty korvaamaan. Nimittäin hormonituotantoa ei stimulointi pysty lisäämään.
Siksi näillä menetelmillä apu on yleensä vain väliaikainen. Markkinoilla on myös hiusten kasvun lisäämiseen tarkoitettuja valmisteita. Ikävä kyllä, valmisteetkaan eivät auta, ellei asiakas niitä muista ottaa. Valmisteiden käytön loppuessa, loppuu myös niiden vaikutus.

Mitä HFS on?

HFS on menetelmä, jossa päänahkaan tatuoidaan patentoidulla rullalla hiusnystyjä muistuttavia pisteitä. Pisteet ovat niin luonnollisen näköisiä, että jopa kokonaan paljaaksi ajeltu päänahka näyttääkin yhtäkkiä aivan tasaiselta! Pisteitä voidaan myös tatuoida harvenevan hiusmassan juureen, jolloin päälaki ei paistakaan hiusten läpi, vaan saadaan aikaan vaikutelma
tuuheista hiuksista. Aivan läheltä katsottuna eron toki huomaa, mutta jo n. 30 cm:n välimatkalta vaikutelma on täysin luonnollinen.

Turvallisuus

Hoidon tekee aina koulutettu ammattilainen patentoidulla laitteella. Hoito kestää noin tunnin ja iho esikäsitellään puuduteaineella ennen hoitoa. Hoidon jälkeen iho kaipaa runsaasti
kosteutusta ja runsasta hikoilua on vältettävä seuraavaan päivään. Muuten voi elää normaalisti. Tulos on usein yhdellä kerralla pysyvä, eikä hoitoa tarvitse uusia.

