
METHODE PELLICULES
CELOVITA NEGA ZA ODPRAVLJANJE PRHLJAJA
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Lasišče s prhljajem
a) Stratum corneum = rožena plast
Nastaja veliko več roževinastih celic, pri katerih je
moten tudi mehanizem luščenja. Ne luščijo se več
posamezno, temveč nastajajo skupki roževinastih celic,
ki jih z očmi zaznamo kot prhljaj.

b) Stratum granulosum = plast zrnatih celic
Več celic granulira.

c) Več novih celic gre skozi Stratum spinosum, plast
bodičastih celic; ciklus je pospešen.

d) Stratum basale = plast zarodnih celic
Obrambna reakcija na spremenjeno mikrobno okolje je
povečana delitev celic, kar pomeni, da so zarodne
celice izjemno aktivne.

Lasišče

Na vsakem zdravem lasišču se nahajajo 
mikroorganizmi. Naraven, uravnovešen hidrolipidni sloj 
in uravnoteženo mikrobno okolje so znak normalnega 
zdravega lasišča.

Če se ravnovesje tega občutljivega okolja poruši, ali se 
spremenita kakovost in kvantiteta hidrolipidnega sloja, 
lahko hkrati pride tudi do sprememb mikrobnega okolja 
na lasišču. Posledično se mikrobi lahko prekomerno 
namnožijo.

Reakcija lasišča na prekomerno število mikrobov se 
razlikuje od primera do primera. Vsako lasišče se ne 
odzove z nastankom prhljaja. Zato v praksi poznamo 
tako mastna kot suha lasišča s prhljajem, kakor tudi 
mastna in suha lasišča brez prhljaja.

Odločilna za nastanek prhljaja je namnožitev 
mikroorganizmov na lasišču, najpogosteje gre za 
kvasovke Pityrosporum Ovale. Vendar pa prekomerno 
število kvasovk Pityrosporum Ovale ni edini odločilni 
dejavnik za nastanek prhljaja. Odločilnega pomena je 
namreč individualna reakcija lasišča.

Normalno delovanje lasišča
a) Stratum corneum = rožena plast
Roževinaste celice, ki so naložene ena na drugo tvorijo
zaščitni roževinast sloj. V zgornjem predelu se
roževinaste celice luščijo in koža izgublja drobne
roževinaste luske, ki so očem nevidne.

b) Stratum granulosum = plast zrnatih celic
Celična plast iz zrnatih celic, ki so izgubile svoje
funkcionalno jedro in se zgoščujejo v ravne ploščice.

c) Stratum spinosum = plast bodičastih celic
Sestavlja ga več plasti celic, ki počasi potujejo navzgor
in se pri tem rahlo spreminjajo. Z vlago bogata
keratinska masa otrdi in granulira (postane zrnata).

d) Stratum basale = plast zarodnih celic
Tukaj prihaja do delitve celic. Na novo nastale celice
potujejo v plast Stratum spinosum in potiskajo
tamkajšnje celice proti vrhu.

Problem prhljaj
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• močna obrambna
reakcija proti mikrobom
(imunološka reakcija)

• pordečitve
• iritacije

• več poroženelih celic
• močnejša poroženitev na

posameznih mestih

• pospešeno luščenje
poroženelih celic

• pritrjen ali nepritrjen
prhljaj

• obloga
poroženelih celic

• kvalitativna in kvantitativna
• sprememba mikrobne flore

• moteno ravnovesje lasišča
• oslabljena odpornost

Proces nastajanja prhljaja

Problem nastajanja prhljaja

Močnejše luščenje kože povzroči prekomerno število 
organizmov.

Če je naravna imunska funkcija kože ali telesa 
oslabljena, je okolje lasišča moteno in mikroorganizmi 
najdejo zase in svoje razmnoževanje ugodno okolje. 
Njihova pomnožitev lahko povzroči, da se lasišče 
odzove z iritacijami npr. pordečitvami, srbenjem in 
drugimi draženji kože.

To lahko pospeši delitev celic, pretirano poroženelost, 
luščenje in ima na koncu za posledico motnje na 
lasišču, kar vodi v začarani krog:

Naše življenjske okoliščine lahko vplivajo na 
imunološko situacijo lasišča in s tem spremenijo 
mikrobiološko okolje, kot npr.:

• stres,
• motnje presnove, npr. s slabo prekrvavitvijo kože,

upočasnjenim delovanjem, krčevitostjo,
toksičnostjo (preveč balastnih snovi oziroma slabo
izločanje balastnih snovi);

• s prehrano pogojena oslabitev imunskega sistema
(npr. narkotiki, nikotin, alkohol itd.) ali
pomanjkanje vitaminov;

• negativni zunanji vplivi, npr. napačne navade pri
negi, vrsti kože neprilagojeni negovalni izdelki,
pomanjkljiva higiena, agresivni šamponi itd.
motijo funkcionalno ravnovesje lasišča.

Problem: prhljaj

Diagnoza in znaki:

Drobne, sive ali rjavkaste luske na suhem lasišču; 
večinoma nepritrjene in včasih na posameznih 
delih lasišča trdneje oprijete.
V ekstremnih primerih debela belo-siva obloga, ki 
jo je pri umivanju le težko odstraniti.

Vzrok:

Suho lasišče nudi dobre pogoje za množitev mikrobov, 
ki povzročajo prhljaj, zaradi pomanjkljivega 
hidrolipidnega sloja. Koža se močneje lušči tudi zaradi 
izsušitve.

Stres, krčevitost, elektrostatična naelektritev lasišča in 
las imajo prav tako za posledico nastanek prhljaja. 
To se nato pokaže v nepritrjenem pršečem prhljaju, 
drobnem prašnem prhljaju, pogosto v povezavi z 
naelektrenimi lasmi.

Suho lasišče in prhljaj 
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• delitev celice
• povečano srbenje



Problem: prhljaj

Mastno lasišče in prhljaj 
Diagnoza in znaki:

Mastne, velike luske, ki se običajno držijo lasišča in 
tvorijo maščobno oblogo. Pogosto so stranski pojav pri 
seboreji.

Običajno so rumenkaste, večinoma je njihovo 
mehansko odstranjevanje težko, npr. s česanjem, 
praskanjem, pogosto je posledica tega nastanek 
opraskanin.

LA BIOSTHETIQUE Méthode Pellicules – metoda, ki 
omogoča individualno nego lasišča, s katero je mogoče 
zatreti razširjanje in razmnoževanje mikrobov. 
Istočasno se izboljša naravna odpornost ter kvalitativno 
in kvantitativno normalizira zaščitni hidrolipidni sloj.

Suho lasišče s prhljajem
•  Shampooing Epicelan Purifiant

Mastno lasišče s prhljajem 
•  Shampooing Epicelan Purifiant

Problem Prhljaj

Priporočilo za pravilno nego 
Kot biostetik morate strankam ustrezno svetovati in pri 
nastajanju prhljaja postaviti prioritete.

Pri stresu, krčevitosti in suhem pršečem se prhljaju je 
prioriteta METODA PELLICULES, vendar v kombinaciji z 
Visarôme, ki sprošča in odpravlja krčevitost, npr. 
Visarôme Dynamique E za nego doma ali v salonu.

Pri toksiniranem lasišču

Prioriteta je METODA PELLICULES v kombinaciji z 
Visarôme, ki pospešuje prekrvavitev, npr. Visarôme
Dynamique B in Visarôme Dynamique R, če je izločanje 
kože lasišča normalno. Pri zelo mastnih luskah se najprej 
odpovejte vsakršni stimulaciji in šele kasneje vključite 
Visarôme, ki pospešuje prekrvavitev.

V vsakem primeru ima prioriteto odpravljanje mikrobov, 
ki povzročajo prhljaj. Istočasno je priporočljivo 
normalizirati okolje lasišča, omogočiti nastanek 
normalne mikrobne flore in s tem odstraniti gojišče za 
mikrobe Pityrosporum Ovale.

Vzrok:

Mastno lasišče zaradi kvalitativne in kvantitativne 
spremembe hidrolipidnega sloja ustvarja dobre pogoje 
za razmnoževanje mikrobov. Za mikrobe Pityrosporum 
Ovale je to optimalno gojišče.

Do nastanka pritrjenih oblog prhljaja lahko pride tudi 
pri toksiniranem lasišču. Znak za to so posamezna 
rumenkasta, za noht palca velika luskasta mesta z 
nadraženo kožo. Koža lasišča je običajno debela, 
medla, in slabo prekrvavljena. Ta vrsta prhljaja se 
pojavlja večinoma pri relativno normalnem izločanju 
lojnic.
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METHODE PELLICULES

Sprememba mikrobne flore 
v zgornjem delu 
poroženelega sloja.

Lasišče
Pri tem učinkovito 
deluje:

SHAMPOOING EPICELAN 
PURIFIANT

Vsi tretmaji, tudi če je njihov učinek 
primarno namenjen lasišču, lojnicam, 
koreninam las ali je usmerjen na presnovo 
oziroma prekrvavitev, imajo drugotno za 
posledico izboljšanje kakovosti las.

Vendar je za optimalne rezultate potreben 
čas trajanja tretmaja. Medtem ko je 
primarni učinek na lasišču v večini primerov 
opazen takoj ali že po kratkem času, se 
pozitiven učinek na laseh pokaže šele pri 
izrastu las.

Tretmaje lasišča je treba – tako v salonu kot 
tudi doma – vselej izvajati več tednov, 
lahko tudi več mesecev. Doslednejša kot je 
uporaba, večji je uspeh.

Kot biostetik svetujte naj med posameznimi 
aplikacijami ne preteče preveč časa 
(srednja vrednost: 1 do 2 tretmaje 
tedensko).

Področja učinkovanja izdelkov 
LA BIOSTHETIQUE: Za lasišča s prhljajem

LA BIOSTHETIQUE Complexe Pellicules

V laboratorijih podjetja La Biosthétique izdelani 
kompleks učinkovin trajno izboljša okolje lasišča. 
Normalizira mikrobno floro in s tem dokazano zmanjša 
vidni prhljaj že po prvih uporabah, za do 50 %.

Prej

Jasno viden prhljaj.
Na povečavi je dobro 
vidna prekomerna količina 
zeleno obarvane kvasovke 
Pityrosporum Ovale, ki 
povzroča prhljaj.

Potem

Jasno vidno zmanjšanje količine 
kvasovk Pityrosporum Ovale in 
lasišče brez prhljaja. Pri redni 
uporabi kvasovke nimajo 
nikakršne možnosti za 
prekomerno namnožitev, okolje 
lasišča pa se normalizira.
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METHODE PELLICULES

Za osebno uporabo      
Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelki

SHAMPOOING EPICELAN PURIFIANT      Aktivni šampon proti prhljaju Embalaža 250 ml Embalaža 1000 ml

Pregled izdelkov 
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METHODE PELLICULES
SHAMPOOING EPICELAN PURIFIANT
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Aktivni šampon proti prhljaju

Za izjemno nežno umivanje las in odstranjevanje prhljaja z 
lasišča. Normalizira mikrobno okolje in zmanjšuje delež 
mikrobov, ki povzročajo prhljaj.
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SHAMPOOING EPICELAN PURIFIANT  METHODE PELLICULES

 

 



 



 Diagnoza
• Suhi prhljaj: fine sive ali rjavkaste luske, večinoma 

nepritrjene; v ekstremnem primeru: debela belo-siva 
obloga, ki se le s težavo lušči

• Nepritrjen pršeč prhljaj: fine luske, ki se deloma
nahajajo na  koži lasišča, vendar jih je še več pri
izrastku las;

• Masten prhljaj: stranski pojav pri
seboreji in mastne, velike luske. Večinoma se držijo 
lasišča in tvorijo maščobno oblogo. Na pogled
pogosto rumenkasto oblogo je mogoče odstraniti
mehansko, na primer s česanjem ali praskanjem, tako 
da na teh mestih pogosto ostanejo rdeče sledi, ki se 
lahko vnamejo.

• Prhljaj na toksinirani, slabo prekrvavljeni koži lasišča: 
Rumenkaste, za noht palca velike obloge prhljaja, ki 
so na videz suhe ali mastne in se pojavljajo na
posameznih mestih. Koža lasišča je videti medla in 
zadebeljena. 

Vzroki

• Moteno okolje lasišča: premastno,
presuho.

• Moten imunski sistem telesa in kože.
• Stres, živčnost itd. Elektrostatična

naelektritev.
• Motnje presnove, toksinacija.

V vsakem primeru naravni obrambni 
mehanizmi ne delujejo optimalno in s tem 
ustvarjajo ugodno okolje za 
mikroorganizme, ki povzročajo prhljaj.

Učinkovine

• Glukozni kondenzat maščobnega alkohola
• Natrijev lavriletersulfat
• Kondenzat iz maščobnih kislin kokosovega

olja in aminokislin žitnih proteinov
• Complexe Pellicules
• Pantenol
• Bisabolol
• Alantoin
• Izvleček alg
• Olje čajnega drevesa

Vrsta izdelka: šampon

Svetovanje

• Odstranjuje prhljaj in preprečuje nastanek
novega prhljaja.

• Zmanjšuje število mikroorganizmov, ki
povzročajo prhljaj na vašem lasišču.

• Normalizira mikrobno okolje lasišča in krepi
naravno odpornost lasišča.

• Blaži draženje, pordelost in srbenje.

• Neguje lase.

Uporaba

Lasišče in lase navlažite z vodo.

10 do 15 ml šampona porazdelite po celotnem 
lasišču, tako da lase razdelite s prečkami in 
lasišče rahlo masirajte. Dodajte še malo vode za 
emulgacijo in nato skrbno sperite. Če je 
potrebno, postopek umivanja ponovite.

 Učinek
• Izjemno nežno čiščenje
• Odstranjevanje prhljaja z lasišča
• Normalizacija mikrobnega okolja lasišča
• Zmanjšanje števila kvasovk, ki povzročajo prhljaj
• Aktivno preprečevanje nastajanja novega prhljaja
• Blaži draženje in pordelost lasišča
• Antiseptični učinek
• Preprečuje srbenje
• Neguje lasišče in lase
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