
ROZWIĄŻ
KRZYŻÓWKĘ
I ZGARNIJ
NAGRODY!

Mamy dla Was trzy wyjątkowe 
zestawy kosmetyków AROMASE: 
Szampon Aromase Anti-Hair Loss 400 ml 
oraz Aromase Juniper 5A Płyn oczyszczający 80 ml

Jak zdobyć nagrody?
Rozwiąż krzyżówkę, zrób jej zdjęcie albo screen
i prześlij w poniedziałek 08.11.2021 r. o 12.00 na adres:
marketing@trycholog.info 
Nagrody mamy dla trzech pierwszych osób.

Rozwiązałeś krzyżówkę, ale nie zdobyłeś nagrody?
Dla wszystkich zainteresowanych produktami AROMASE 
mamy okazję!
Z liter w polach oznaczonych kolorem zielonym utwórz hasło, 
które jest jednocześnie 10% kodem rabatowym na zakup
kosmetyków tej marki.

Kod rabatowy jest ważny do 30.11.2022 r. 
w sklepie internetowym Maganda.pl

mailto:marketing@trycholog.info


1. schorzenia skóry do których należą między innymi ŁZS,
łuszczyca
4. imię autorki pierwszej książki trychologicznej w Polsce
5. organiczny związek w popularnej używce, używany w
kosmetykach poprawia mikrocyrkulację skóry głowy
7. pochodna cysteiny, produkowana przez macierz włosa
9. rozpoznanie problemu klienta
11. białko wytwarzane przez keratynocyty w trakcie
procesu zwanego keratynizacją
12. urządzenie działające na zasadzie mikroskopu
przydatne każdemu trychologowi w diagnostyce
15. związki, które neutralizują wolne rodniki,
zapobiegając tym samym stresowi oksydacyjnemu
16. środek niemający wartości farmakologicznej,
podawany pacjentom w celach psychoterapeutycznych
17. współczesna nazwa suplementów diety skupiających
się na składnikach mających wpływ na skórę, włosy,
paznokcie
18. faza zatrzymania wzrostu włosa
21. uzupełnianie diety o niezbędne witaminy i składniki
mineralne
22. izoforma witaminy B3
23. grupa osób z łysieniem plackowatym
25. organiczna znana jest również jako MSM

2. organiczny chemiczny związek, który zaliczamy do
grupy nukleozydów purynowych, stosowany w
preparatach przeciwko wypadaniu włosów
3. rodzaj drożdżaków, które odpowiedzialne są między
innymi za wywoływania łupieżu czy łojotokowego
zapalenia skóry
6. inaczej: kosmetyki trychologiczne
8. lęk przed osobami łysymi
10. kwas pochodzenia naturalnego pozyskiwany z
lukrecji
13. sabałowa, zawiera blokery DHT
14. rodzaj spotkania branżowego z wykładami,
prelegentami
19. rodzaj płynu, lotionu, który nakładamy na skórę
głowy, wmasowujemy i nie spłukujemy
20. gruczoł tarczowy, którego funkcjonowanie ma
znaczny wpływ na wypadanie włosów
24. skrót nazwy stowarzyszenia na czele którego stoi
Pani Prezes Alicja Gondek

Poziomo Pionowo

Masz problem z rozwiązaniem krzyżówki?
Zajrzyj na portal Trycholog.info
i poszukaj odpowiedzi.


