MER HÅR
TYKKERE HÅR
RASKERE HÅRVEKST
– Stopper håravfall
– Effektiv mot hodebunnsproblemer
– For menn kvinner og barn

Klinisk dokumenterte produkter som stopper håravfall
og pleier hår og hodebunn.
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Hvorfor velge NISIM?
Det finnes mange hårprodukter der ute – hva er det som er
så spesielt med NISIM?
Mange hårpleieprodukter har kun kosmetisk virkning på
håret, NISIM virker både på hår og hodebunn. NISIMproduktene tilfører hodebunnen vitaminer og næringsstoffer som virker gunstig for huden og et naturlig friskt
hår. En annen viktig egenskap ved NISIM Shampoo og
NISIM Extract er at de nøytraliserer DHT (Dihydrotestosteron),
som i følge forskning er en av årsakene til hormonelt hårtap. Hormonelt hårtap er vanlig hos både kvinner og menn.
Velg NISIM, med aktive ingredienser
NISIM inneholder aktive ingredienser som bidrar til at
hårsekkene kan produsere et friskere og sterkere hår.
NISIM og FAST kan også trygt brukes på farget, stripet
og kjemiskbehandlet hår.

Klinisk dokumentert: stanser hårtap og gir gjenvekst
NISIM og FAST er klinisk dokumentert. NISIM Shampoo
og Extract stanser hårtap og gir gjenvekst av hår samtidig
som produktene pleier hår og hodebunn. FAST Shampoo
og Conditioner har dokumentert virkning på hårsekkene i
vekstfasen, slik at håret vokser raskere.
Rene, naturlige, urtebaserte produkter: for mennesker,
dyrevern og miljøhensyn
Alle NISIM-produktene er uten sulfater. Alle aktive ingredienser er urtebaserte. Produktene er ikke testet på dyr.
NISIM er produsert i Canada med ‘grønn kraft’ og emballasjen er laget av resirkulerbart materiale.
Både NISIM og FAST er så milde at de kan brukes daglig
av hele familien, for en sunn hud og naturlig frisk hårvekst.
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I forkant med produkter mot hårtap
Innovasjon innen hårpleieteknologi siden 1993
NISIM International er en innovatør i hårpleieteknologi.
NISIM-produktene mot hårtap og for gjenvekst, samt FASTproduktene for raskere hårvekst, representerer et
gjennombrudd for svært vanlige hårproblemer hos både
kvinner og menn.
Patentert system
NISIMs produkter er utviklet og produsert i Toronto i Canada.
NISIM har utviklet et patentert system for å trekke ut aktive
ingredienser fra de urtene som brukes i NISIM-serien.
Produktene er utviklet som NewHair Biofactors og ble lansert
i markedet i 1993. I dag er NISIM en sterk, hårfaglig anerkjent
leverandør av produkter mot hårtap og for gjenvekst av hår.

Klinisk dokumentert effekt
Når noe er for godt til å være sant, så er det ofte det. I et
marked med mange tvilsomme tilbydere av tomme løfter, er
vi derfor stolte av å representere seriøse produkter som
gjennom studier, seriøse referanser og fornøyde kunder har
bevist sin effekt over tid. NISIMs kliniske studier er etterprøvbare og utført av medisinsk anerkjente miljøer.
Fornøyde kunder etablerte jungeltelegrafen
Når noen du kjenner og stoler på har prøvd et produkt som
virker, da er terskelen lav for at du prøver selv. Når produktet
i tillegg er rimelig og tilgjengelig, og det faktisk kan løse et
viktig problem for deg, da gjør du nettopp det; du prøver
selv. Fornøyde kunder som har opplevd produktenes effekt
har alltid vært NISIMs viktigste markedsførere.
Når et produkt virkelig virker
Vi er i en bransje hvor det eneste beviset som teller er kundens resultat. Få ville trodd oss, om vi lot reklamefilmer og
plakater formidle vårt budskap. Derfor er vår policy at det
først og fremst er kundene som forteller at våre produkter
virker, ikke vi, og ikke en reklamefilm. Fornøyde, faste kunder
og brukere har gitt NISIM en troverdighet som ingen reklamekampanje kunne gitt oss

Med faglig seriøsitet til Skandinavia
Vi i NISIM Skandinavia er et lite, dedikert selskap som
etablerte NISIM i det skandinaviske markedet i 2006.
For oss som gründere var det NISIMs seriøsitet, gode
omdømme og fokus på klinisk dokumentasjon som fikk
oss til å tro og satse. Produktenes dokumenterte effekt
for mennesker som opplever hårtap har gitt NISIM en
sterk markedsposisjon, både internasjonalt og i
Skandinavia.
Selektiv distribusjon og kompetente referanser
NISIM har forsket på utvikling av produkter mot hårtap og
for gjenvekst siden etableringen i 1993. Produktene selges
i dag i over 45 land. En rekke anerkjente hudleger
anbefaler våre produkter. Kundebevisene er utallige.
For å gi våre kunder sikkerhet mot piratkopier oppgir vi til
en hver tid hvilke autoriserte forhandlere og nettbutikker
som selger våre produkter. Se opp for piratkopier.
Spør oss
Våre kunder er alltid velkommen med spørsmål og
kommentarer. Vi håper nye kunder blir like fornøyd med
resultatene av våre produkter som våre faste kunder er,
og har vært, siden vi introduserte NISIM i Skandinavia.
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Grunner til hårtap
Hårtap hos kvinner og menn
Hårtap hos menn og kvinner kan ha samme årsak. Hårtap
hos menn er ofte mer konsentrert på toppen av hodet og
i tinningene. Hos kvinner er hårtapet vanligvis mer diffust
og jevnere fordelt over hele hodet.
Hva skjer, kjemisk?
Hårtap kan skyldes forhøyede konsentrasjoner av Dihydrotestosteron (DHT)* i hodebunnen. DHT oppstår ved en reaksjon mellom enzymet 5-alfa-reduktase (funnet i huden
og hodebunnen) og hormonet testosteron. DHT binder seg
til reseptor-områdene i hodebunnen og hårsekkene.
Det forstyrrer den normale vekstfasen som er viktig for et
sunt hår og en naturlig frisk hårvekst.

Hvordan virker NISIM Shampoo og NISIM Extract?
Kliniske studier viser at NISIM Shampoo sammen med NISIM
Extract nøytraliserer og forminsker nivået av DHT. Det gjør at
hårtapet stopper og at hårsekkene kan produsere hår
gjennom en ‘normal’ vekstfase.
Kvinner og hårtap
NISIM er ikke testet klinisk på kvinner, kun på menn, men
erfaring viser at NISIM er effektiv for kvinner som sliter med
hårtap og tynnere hår. Mange av de hormonelle endringene
som kvinner opplever gjennom livet kan føre til hårtap som
skyldes forhøyede nivåer av DHT. Kvinner kan miste mye hår
etter graviditet, i forbindelse med overgangsalder eller ved
andre hormonelle ubalanser. Resultatet er det samme som
hos menn. Hårsekkene kan ikke opprettholde en sunn vekstsyklus og dette fører til hårtap og tynnere hår.
Hormonelle endringer kan forårsake håravfall gjennom
direktepåvirkning av de cellene som er ansvarlige for
hårvekst, eller ved påvirkning av blodstrømmen og tilførsel
av næringsstoffer til hårsekken.

600x forstørrelse:
Biopsi av hodebunnen til en
pasient før behandling med
NISIM viser høye nivåer av
DHT i hodebunnen.

600x forstørrelse:
Biopsi av hodebunnen til
samme pasient etter behandling med NISIM Shampoo og
Extract viser minskede nivåer
av DHT.
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*Dihydrotestosteron (DHT) er ifølge nyere forskning hovedårsaken
til hormonelt/genetisk hårtap. Personer med alopecia androgenetica har forhøyede nivåer av DHT i områder av hodebunnen
med hårtap. DHT bidrar til en forkortet vekstfase, miniatyrisering av hårfolliklene og færre antall synlige hår. Kilder: National
Health Service (NHS), UK, Wikipedia, HHS (Department of Health
and Human Services USA), NIH (National Institutes of Health, USA).
Klinisk dokumentasjon for NISIM Shampoo og NISIM Extract
Resultatene er basert på en studie av 148 menn; “A Clinical
Study on a Natural Organic Extract Soloution for the Treatment
on Androgenic Alopecia”:
“Cellular Changes in Scalp Tissue on Men with Androgenic
Alopecia Treated with natural Organic Extract Soution” i
“Medical Post” vol. 29 side 61, 24 August, 1993. A.J Farmilo,
Ph.D M.A Stratis R.T, H.L Minuk, M.D.

NISIM NewHair Biofactors® Shampoo
– stopper og forebygger hårtap
Slik virker produktet: Sjampoen nøytraliserer DHT i hodebunnen
ved samtidig bruk av NISIM Extract og tilfører hodebunnen
essensielle vitaminer, som blant annet biotiner og næringsstoffer som er gunstig for en sunn hud og naturlig frisk
hårvekst. Sjampoen har en mild, dyptrensende virkning ved
at den fjerner svette, olje og urenheter i hodebunnen.
Nå med enda bedre pleie til hår og hodebunn. NISIM Shampoo
er nå uten sulfater. Produktene gir nå bedre beskyttelse til
farget og behandlet hår. Tilsetning av sulfat gir skum. NISIM
har utviklet sulfatfrie sjampoer som skummer like bra.
Effekt for bruker: NISIM shampoo stopper og forebygger hårtap. Sjampoen har en mild, dyptrensende virkning som fjerner
svette, olje og urenheter i hodebunnen.
Bruk: Sjampoen er så mild at alle kan bruke den. Det er viktig
at håret blir vasket hver dag de første åtte dagene, deretter
enten hver dag eller som vanlig. For best resultat, vask håret
hver dag eller annenhver dag. Husk alltid å sjamponere to
ganger etter hverandre og massér sjampoen godt inn i hodebunnen hver gang. Skyll godt ut etter hver sjamponering.

Forutsetninger for effekt: NISIM shampoo alene stopper og
forebygger hårtap. For gjenvekst av hår må NISIM Extract
brukes sammen med NISIM Shampoo.
Tid: De fleste ser positive resultater etter kun 5 til 8 gangers
bruk! Bruk sjampoen så lenge du ønsker å stoppe og forebygge hårtap.
Passer for
Shampoo, blå: for normal til tørr hodebunn og tørt hår.
Shampoo, gull: for normal til fet hodebunn og fett hår.

09
produkter
for hår

NISIM NewHair Biofactors® Extract
– stimulerer til gjenvekst
Slik virker produktet: Ekstraktet er utviklet for å fjerne
dyptliggende DHT gjennom å nøytralisere det. Ekstraktet
tilfører samtidig viktige næringsstoffer og gir økt blodsirkulasjon i hodebunnen.

Forutsetninger for effekt: Ekstraktet vil kun ha effekt
sammen med NISIM NewHair Biofactor Shampoo.

Effekt for bruker: stimulerer til gjenvekst av nytt hår og
styrker hodebunnens evne til å produsere sterkere hår.
Extractet vil kun gi gjenvekst av hår som er mistet inntil
3–5 år tilbake i tid.

Tid: De aller fleste ser resultater etter 2-4 måneder. NISIM
Extract brukes til oppnådd resultat, inntil 18-24 måneder.
Etter det trenger du ikke å bruke ekstraktet, men vi anbefaler fortsatt bruk av NISIM Shampoo for å forebygge.

Bruk: 5-10 dråper av ekstraktet masseres inn på ønskede
områder i hodebunnen – minimum to ganger daglig. Skal
ikke skylles ut.

Passer for
Extract Gel: for normal til tørr hodebunn.
Extract Original: for normal til fet hodebunn.
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Klinisk dokumentasjon for NISIM shampoo
og NISIM Extract
85,7 % av deltakerne i studien hadde en økning på 30 % eller mer av total
hårmengde, 40,8 % av studiegruppen hadde en økning på 100 % eller mer.
NISIM Shampoo og Extract ble testet klinisk i en langtidsstudie med 148 deltakere
som alle hadde varierende grader av skallethet. Før studien ble deltakerne fotografert og deres første hårvekst ble telt i en 2,5 cm sirkulær del rundt det aktuelle
området med håravfall. Etter fem måneder med bruk av NISIM Shampoo og Extract
ble de samme deltakerne fotografert igjen og antall hår ble telt opp.
Resultatene fra dette studiet var enestående; 85,7 % av deltakerne hadde en
økning i hårmengden på totalt 30 % eller mer, og 40,8 % av gruppen hadde en
økning på 100 % eller mer, dvs. en dobling eller mer av hårmengden.

NISIM NewHair Biofactors® Conditioner NISIM Hair Conditioning
– gir pleie, fuktighet og næring
Masque – dyptvirkende
pleie og fuktighet

Finishing Rinse Conditioner
Slik virker produktet: En tyktflytende conditioner som er
utviklet for å gi fuktighet og næring til håret.
Effekt for bruker: Gjør håret mykere, lettere å gre og gir
fuktighet og næring til håret.
Bruk: Produktet er spesielt utviklet for å virke sammen med
NISIM Shampoo og skal skylles ut.
Passer for: En meget god, pleiende conditioner for alle
hårtyper
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Slik virker produktet: En tyktflytende conditioner utviklet for
dyptvirkende pleie til håret.
Effekt for bruker: NISIM Hair Conditioning Masque reparerer
tørt, skadet, og kjemisk behandlet hår.
Bruk: Kan brukes daglig dersom håret trenger ekstra pleie
eller som en ukentlig behandling. Produktet masseres godt
inn i håret. La den virke 1-4 minutter og skyll ut. Produktet er
spesielt utviklet for å virke sammen med NISIM Shampoo.
Passer for: For hårtyper som trenger ekstra pleie og fuktighet.

NISIM Styling Spray og Gel
– styling med hold og pleie til hår
og hodebunn
Bruk riktig styling
En sunn hodebunn er viktig for et sunt hår. Da håret er en
forlengelse av hode bunnen vil en hodebunn i ubalanse ha en
direkte effekt på kvaliteten av håret.
Styling kan gi hodebunnsproblemer
De fleste har opplevd en eller annen form for hodebunnsproblem som flass, fet eller tørr hodebunn, eksem, kviser, kløe m.m.
Dette kan skyldes bruk av feil sjampo, men også feil stylingprodukt. Det er lett å glemme at huden i hodebunnen er lik huden
i ansiktet. Hodebunnen trenger vel så mye pleie som huden
i ansiktet. Ofte blir den i stedet utsatt for billigere og sterkere
produkter som irriterer og forsterker problemene.

Unngå å skade og irritere huden i hodebunnen
Mange velger styling kun for maks hold. Husk at valg av feil
stylingprodukt kan
motarbeide den gode virkningen av en god sjampo, conditioner
og hårkur.
Nisim Styling Gel og Spray inneholder ingredienser som pleier
hodebunnen, samtidig som de gir hold og styling til håret. NISIMs produkter forsterker hverandre.
Slik virker produktet: NISIM Styling Spray og Gel er utviklet for
å style håret og samtidig tilføre næring. Produktene inneholder
aminosyrer og proteiner. Mange stylingprodukter har kun kosmetisk virkning. De inneholder gjerne ingredienser
som kan være skadelige for hodebunnen. Dette kan føre til
hodebunnsproblemer.
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Effekt for bruker: Gir medium
hold for lettstelt frisyre og reparerer
skadet hår og slitte ender.
Produktet beskytter også mot UVstråler, motvirker tørt hår og tørr
hodebunn og gir flott glans og volum
hele dagen. Mild og god duft.
Bruk: Brukes på håndkletørt eller tørt
hår. Hvor sterkt hold du ønsker
justerer du med mengden du bruker.
Tid: Virker umiddelbart. Varer hele
dagen.
Passer for
Styling Spray: alle hårtyper
Styling Gel: alle hårtyper

FAST Shampoo og Conditioner
– for raskere hårvekst
Næring for raskere vekst
Selv om daglig eller regelmessig bruk anbefales for best resultat, vil raskere hårvekst
også oppnås ved mindre hyppig bruk. Du vil kun oppnå raskere hårvekst så lenge du
bruker FAST Shampoo og Conditioner.
Regelmessig bruk stimulerer og opprettholder rask hårvekst
F.A.S.T. ™ (Fortified Amino Scalp Therapy) er et to-komponent system bestående av
en aminosyre, vitamin og protein beriket sjampo og en conditioner. Den spesielle
blandingen av aktive ingredienser sammen med deres unike utvinning og NISIMs
produksjonsmetoder muliggjør en optimal penetrasjon av essensielle vitaminer og
aminosyrer til hodebunnen. Regelmessig bruk gir hodebunnen alt det den trenger
for å stimulere og opprettholde en rask hårvekst*.

* En effektstudie av 19 friske kvinner fra 21-54 år målte vekstlengde før bruk av FAST sjampo
og conditioner ved bruk i 6-12 uker.
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Slik virker produktet: FAST (Fortified Amino Scalp Therapy) er en aminosyreberiket
hodebunnssjampo- og conditioner for raskere hårvekst. Inneholder urter og aminosyrer.
Effekt for bruker: Håret vokser raskere ved bruk av produktene.
Bruk: FAST Shampoo masseres godt inn i hodebunnen. Skyll godt ut og gjenta
prosessen. FAST Conditioner masseres deretter inn i hår og hodebunn. Bruk gjerne
en kam eller børste i dusjen for å gre conditioneren godt inn i håret. La den virke
i 1-2 minutter og skyll ut i varmt vann.
Nå, med enda bedre pleie til hår og
hodebunn. FAST er nå uten sulfater.
Produktene gir dermed bedre
beskyttelse til farget og behandlet hår.
Tilsetning av sulfat gir skum. NISIM har
utviklet sulfatfrie sjampoer som
skummer like bra.

Forutsetninger for effekt: Hvis du slutter med FAST vil du gå tilbake til din
opprinnelige, naturlige veksthastighet.
Tid: Økt veksthastighet inntreffer normalt etter 3-4 ukers bruk.
Passer for: Alle som ønsker raskere hårvekst. FAST er beregnet for alle hårtyper,
også for kjemisk behandlet hår.

For mer informasjon kontakt oss
NISIM Scandinavia AS
Oksenøyveien 80, 1366 Lysaker
Tlf. 22 23 80 10
epost: info@nisim.no
www.nisim.no
Kjøp NISIM trygt
Selges gjennom utvalgte frisørsalonger, Vitusapotek,
Ditt Apotek, Sykehus-apotek, Apotek 1 og Boots Apotek.
Sunne produkter for sunt hår og frisk hud
Klinisk dokumentert. For menn, kvinner og barn.
NISIM produktene er uten sulfater.
Alle aktive ingredienser er urtebaserte.
NISIM blir nå produsert med ‘grønn kraft’, og
emballasjen er laget av resirkulerbart materiale.
Produktene er ikke testet på dyr.

Tina Merethe, NISIM Scandinavia AS

