
METHODE REGENERANTE
CELOVITA NEGA PRI TEŽAVAH Z 

RASTJO IN IZPADANJEM LAS
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METHODE REGENERANTE

Zdrava rast las poteka v naravnem krogotoku, ki se 
nenehno ponavlja. Vsak dan rastejo novi lasje, drugi pa 
izpadajo. 

1. faza
Anagena faza = faza rasti

V fazi rasti lasje rastejo z delitvijo celic, ki tvorijo lase. 
Normalno se več kot 80 % las nahaja v fazi rasti.
Dlje kot ta faza traja, daljši bo las. Las zraste približno 
1 do 1,5 cm mesečno. Ob optimalnem delovanju 
lasišča traja ta aktivna faza rasti las pri prebivalcih 
Srednje Evrope približno 4 do 7 let.

2. faza
Katagena faza = prehodna faza

Če nove lasne celice ne nastajajo več, preide las od 
anagene v katageno fazo.
Ta neaktiven čas traja 2 do 4 tedne in je prehodna 
faza, v kateri las ne raste ter izgubi stik z žilami, ki ga 
hranijo. Mešiček se skrči in se kmalu dvigne na 
površino kože. Ker lasje niso več trdno pritrjeni na 
lasišče, ob česanju z lahkoto izpadejo.

Težava: motnje v rasti las in izpadanje las

Lasni ciklus

3. faza
Telogena faza = faza mirovanja

To stanje traja približno 3 mesece. Rast las miruje in 
šele na koncu telogene faze se poprej v smeri površine 
kože potujoča papila počasi spusti in priključi na krvne 
žile, iz katerih prejema hrano.

Genetski impulz poskrbi za ponoven začetek postopkov 
delitve celic. Nastane novi las, ki nato raste in stari las, 
če ta ob česanju še ni izpadel, dokončno izrine. Začel 
se je novi ciklus.

Nenehno obnavljanje las je torej povsem normalno. 
Gledano z znanstvenega vidika pa mora biti razmerje 
med aktivno rastočimi in telogenimi lasmi (tistimi, ki se 
nahajajo v prehodni fazi ali fazi mirovanja) skladno.

To razmerje se na kratko imenuje razmerje A/T in 
pove, v kakšnem razmerju je število aktivno rastočih las 
s številom izpadajočih.
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METHODE REGENERANTE

Težava: motnje v rasti las in izpadanje las

Pospešeno izpadanje las

Vzroki za izpadanje las in izgubo kakovosti las

Ker se pri normalnem delovanju lasišča 80 do 90 % las 
nahaja v fazi rasti, pri česanju ne sme izpasti preveč 
las.

Če več tednov zapored izpade več kot 50 do 70 las 
dnevno, potem razmerje A/T najbrž ni več usklajeno. 
Preveč las je v prehodnem stanju oziroma v stanju 
mirovanja. Govorimo lahko o izpadanju las.

Lasni folikli v času človekovega življenja proizvedejo 
genetsko individualno določeno število las. Če pogosto 
pride do prezgodnjega obnavljanja las, to pomeni, da 
razmerje aktivno rastočih las in telogenih las ni več 
uravnoteženo. Rezerve se tako hitreje izčrpajo, 
posledica tega pa je lahko tudi plešavost. Razlog za 
motnje v rasti las je v večini primerov funkcionalna 
motnja ali nepravilno delovanje lasišča.

Poznamo dve vrsti alopecije:

1. Alopecija, kjer je vzrok okvara kože, npr. zaradi
poškodbe, opekline, infekcije ali vnetja, ki je
poškodovala lasni folikel in s tem lasne korenine.
Takšna izguba las je dokončna.

2. Alopecijo, ki nastane zaradi motenj funkcije lasišča,
kar vpliva na lasni mešiček.

Funkcijske motnje v lasnem foliklu imajo 
lahko različne vzroke:

• androgenetsko izpadanje las:
– dedna zasnova
– moški hormoni

• izpadanje las v obliki kroga:

– imunsko pogojene bolezni lasnih korenin

• začasno, časovno omejeno izpadanje las in
difuzno po vsej glavi porazdeljeno izpadanje las:

– splošne ali kronične bolezni
– motnje delovanja določenih hormonskih žlez, npr. žleze ščitnice
– pomanjkanje, npr. železa, vitaminov, elementov v sledeh, tudi radikalne
diete, napačno prehranjevanje ali stranski učinki zdravil, zdravila, ki
redčijo kri, itd.

– stres v osebnem ali poklicnem življenju ali splošni psihični ali fizični stres,
npr. po operacijah

V vseh primerih se skrajša faza rasti las ali pa se 
zmanjša njihova kakovost.

Vedno več las je prizadetih zaradi motenj delovanja 
lasišča, tako da njihova rast ni optimalna. Izgubo 
kakovosti las in vse vrste izpadanja las, katerih vzrok 
ni bolezen, je mogoče uspešno pozdraviti z metodo 
Regenerante La Biosthetique.
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METHODE REGENERANTE

Včasih sploh ne opazimo, da je prišlo do 
prezgodnjega obnavljanja las, saj sprva nenehno 
rastejo novi lasje.

Kakor so različni vzroki, se tudi posledice kažejo v 
različnih oblikah.

Značilni opozorilni znaki so:

• Tanjši lasje
• Lomljivi lasje
• Upočasnjena rast
• Drugačno odzivanje las na oblikovanje pričeske
• Izguba odpornosti

Bujna rast las ni samoumevna! Lasje za svojo rast 
potrebujejo kakovostne elemente v sledovih, vitamine 
ter aminokisline. Poleg tega morajo biti hranilne snovi 
v lasnem mešičku, za kar poskrbijo žile.

Zadostni rastni impulzi morajo skrbeti za pravilno 
uravnavanje ciklusa las.

METODA REGENERANTE

Sklop izdelkov ponuja vse, kar daje rasti las pozitivne 
impulze in lasem zagotavlja optimalno prehrano.*

• Izboljša impulze rasti
• Povečuje energijo celic, ki tvorijo lase
• Deluje pozitivno na aktivno fazo rasti las
• Povečuje biološko razpoložljivost primarnih hranilnih
snovi na koreninah las
• Uravnava interne in eksterne nepravilnosti, katerih
posledica je lahko izpadanje las
• Izboljša ponudbo hranilnih snovi

* Ni zdravilo – ne uporabljajte pri izpadanju las,
ki nastane zaradi bolezenskih vzrokov.

Težava: Motnje v rasti las in izpadanje las

Prvi znaki motenj v rasti las

Uspešna nega pri izpadanju las

Vidni pokazatelji:

• Občutna izguba kakovosti
• Preveč las na glavniku
• Poznani dedni vzroki zaradi starejših članov družine,
npr. oče, stari oče, ki so imeli težave zaradi
androgenetskega izpadanja las Androgenetsko
izpadanje las se kaže še posebej na čelu in vrhu glave.
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METHODE REGENERANTE

Lasne
korenine

Tu deluje
n ERGINES PLUS VITAL

Lasišče/ 
korenine 
las

Tu deluje

n  SHAMPOOING
BIO-FANELAN

Prekrvavitev

Tu deluje

n VISAROME DYNAMIQUE R

Lasne 
korenine

Tu deluje

n  BIO-FANELAN REGENERANT 
 PREMIUM

n ERGINES REGENERANTES
n BIO-FANELAN SYNERGIE

LA BIOSTHETIQUE Complexe Regenerant

Dlje kot je las v aktivni rastoči fazi, manj 
so lasje prizadeti zaradi prezgodnjega 
izpadanja.

Znanstveno dokumentirani in dokazani 
rezultat: Jasno vidna večja polnost in 
gostota las ter podaljšana rast las.

Prej
Pred nego z LA BIOSTHETIQUE 
Complexe Regenerant je bilo 
razmerje A/T 3,5 proti 1.
To pomeni, da pride na vsak telogeni 
las (izpadajoči las) 3,5 anagenega 
lasu (aktivno rastoči lasje).

Potem
Pri uporabi Complexe Regenerant 
vsak drugi dan v času štirih mesecev 
se razmerje A/T izboljša na 7,4 
proti 1. To pomeni, da pride na vsak 
telogeni las 7,4 aktivnega rastočega 
lasu.

Nego lasišča je treba vselej 
izvajati več tednov zapored, 
pri izpadanju las tudi več 
mesecev, tako v salonu kakor 
tudi doma. Doslednejša kot je 
uporaba, večji je doseženi 
uspeh.

Še zlasti pri izpadanju las je 
uporaba celovito delujočih 
izdelkov metode Regenerante 
zelo pomemben dejavnik za 
optimalen uspeh. Na primer:

• Umivanje s šamponom BIO-
FANELAN

• Pospešitev presnove z
VISAROME DYNAMIQUE R

• Impulzi rasti, povečevanje
energije celic, izboljšanje
preskrbe lasnih korenin in
podaljšanje aktivne faze rasti
las s sredstvom BIO-
FANELAN REGENERANT/
PLUS/PREMIUM ter
BIO-FANELAN SYNERGIE.

Območja delovanja izdelkov LA BIOSTHETIQUE
pri motnjah v rasti las in izpadanju las.
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Kompleksna učinkovina 
LA BIOSTHETIQUE dolgotrajno poskrbi 
za izboljšanje A/T razmerja v aktivno 
rastočih las.



METHODE REGENERANTE

Za osebno uporabo      
Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

SHAMPOOING 
BIO-FANELAN 

Steklenička  250 ml Steklenička  1000 ml 

BIO-FANELAN 
REGENERANT PREMIUM  10 ampul 50 ampul 

ERGINES PLUS VITAL 10 ampul 50 ampul 

Intenzivna terapija z ampulami proti izpadanju las 
z regeneracijskim učinkom. Zdaj z dvema ločenima 
postopkoma delovanja še intenzivneje preprečuje 
androgenetično  kot tudi difuzno izpadanje las.

VISAROME 
DYNAMIQUE R 

 Pipetna steklenička 
30 ml

Je aromakompleks, ki stimulira
lasišče, poživlja presnovo in 
pospešuje rast las.

Pregled izdelkov 
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Nežno umivanje lasišča in las. Optimalna 
priprava lasišča za nadaljnjo nego in 
pospeševanje rasti las.

 Pipetna steklenička 
30 ml

Terapija z ampulami za izboljšanje 
preskrbljenosti lasnih korenin z elementi v sledeh, 
minerali in vitamini. Izboljša odzivanje las na 
oblikovanje pričeske.



METHODE REGENERANTE
SHAMPOOING BIO-FANELAN
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Aktivni šampon za večji volumen pri izpadanju las 
in motnjah rasti las.

Za nežno umivanje las in lasišča. Lasišče optimalno pripravi 
za nadaljnjo nego proti izpadanju las in motnjam v rasti las.
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SHAMPOOING BIO-FANELAN METHODE REGENERANTE

 

 



 



 Diagnoza

• Slabo delovanje lasišča
• Motnje v rasti las
• Izguba kakovosti las
• Izpadanje las

Vzroki

• Motnje v delovanju lasnega mešička
• Dedni dejavnik
• Dejavniki stresa
• Pomanjkanje primarnih hranilnih snovi zaradi
zmanjšane presnove, npr. pomanjkanje
vitaminov, mineralov itd.

Sestavine

• Natrijev lavriletersulfat

• Kondenzat kokosovih maščobnih kislin z 
aminokislinami ovsa

• Žitni peptidi

• Ester mlečne kisline

• Mentol

• Vrsta izdelka: šampon 

Svetovanje
• Aktivira funkcije lasišča
• Izboljša in normalizira okolje lasišča
• Nežno umije lase in lasišče
• Lasišče optimalno pripravi za specialno nego proti
izpadanju las ali pri motnjah v rasti las

• Podpira nadaljnjo nego za izboljšanje rasti las
• Aktivne lipoaminokisline izboljšujejo kakovost las
• Idealno tudi pri vsakodnevnem umivanju las

Uporaba

1. Lase skrtačite in navlažite s toplo vodo.
2. Približno 7 do 10 ml izdelka nanesite na lase,

ki ste jih pred tem porazdelili v prečke.
3. Lasišče nežno masirajte in šampon pri tem

skrbno porazdelite po celotni dolžini las.
4. Z dodajanjem vode na lase emulgirajte šampon

in nato izperite.
Če je potrebno, šampon na enak način nanesite
še enkrat.

Delovanje
• Izjemno nežno umivanje lasišča in las s

specifičnimi lipoaminokislinami rastlinskega
izvora.

• Kompleks maščobnih kislin in beljakovin
krepi naraven hidrolipidni sloj lasišča ter
daje lasem trdnost in lesk.

• Optimalna priprava lasišča in podpora za
učinkovito nadaljnjo nego.

• Bistveni sestavni del, metino olje, aktivira in
osveži lasišče.

– 8 –

EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   8EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   8 03.06.20   11:2603.06.20   11:26



METHODE REGENERANTE
BIO-FANELAN REGENERANT PREMIUM
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Intenzivna nega proti izpadanju las z 

regenerativnim učinkom

Aktivno preprečuje dedno pogojeno, hormonsko, začasno in 
difuzno izpadanje las, z dvema ločenima učinkoma 
delovanja. Aktivno preprečuje predčasno odmiranje celic, ki 
ga povzroča vpliv prostih radikalov. Izboljša zasidranje celic 
lasnega mešička in upočasni njihovo staranje. Izboljša 
gostoto las, rast las in kakovost las.
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BIO-FANELAN REGENERANT PREMIUM METHODE REGENERANTE
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 Diagnoza

• Dedno pogojeno izpadanje las
• Difuzno izpadanje las
• Začasno izpadanje las

Vzroki
• Genetsko pogojena občutljivost epitela lasnega mešička za androgene hormone (dihidrotestosteron) in

otrdelost sloja vezivnega tkiva v lasnem mešičku.
• Prezgodnje staranje lasnega mešička zaradi prostih radikalov.
• Slaba prekrvavitev in motnje delovanja lasišča.
• Pomanjkanje hranilnih snovi, npr. železa, vitaminov in elementov v sledeh.
• S starostjo pogojena slabotnost rasti las ter izguba volumna pri moških in ženskah.
• Napačno prehranjevanje, npr. z radikalnimi dietami.
• Stranski učinki zdravil, npr. zdravila, ki redčijo kri.
• Motnje delovanja določenih hormonskih žlez, npr. ščitnice.
• Dejavniki stresa, npr. splošni psihični ali fizični stres po operacijah ali boleznih, stres, ki ga

pogojujejo osebne ali poklicne okoliščine.

Sestavine

• Complexe Régénérant
• Hitro prodirajoči lipopeptid (CLA Glutathion)
• Kombinacija učinkovin (z biotinom povezani peptid, flavonoid iz

sadežev citrusov, izvleček iz listov oljk)
• DNA natrijeva sol
• Kalcijev pantotenat
• Biotin
• Niacinamid
• Izvleček kvasa (bogat z vitaminom B in elementi v sledeh)
• Sojini peptidi
• Cinkov glukonat
• Izvleček korenine ginsenga
• Izvleček repinčeve korenike
• Aminokisline

(Prikaz: Zmanjšanje izpadanja las)

Vrsta izdelka: 

hidroproteinski 

losjon
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BIO-FANELAN REGENERANT PREMIUM METHODE REGENERANTE

 





 Svetovanje
• Inovativna kombinacija učinkovin skrbi za izboljšano zasidranost celic lasnega folikla (+146 %). Poleg

tega se energijska moč lasnega folikla, ki aktivira zaščitne mehanizme in mehanizme popravila,
izboljša do 189 %, kar ima za posledico bistveno upočasnjeno staranje lasnega mešička
(učinek ''anti-age'').

• Proti prostim radikalom, ki se pojavljajo v lasnem mešičku in lahko povzročijo prezgodnjo odmiranje
celic, se je mogoče uspešno boriti z BIO-FANELAN REGENERANT PREMIUM.

• Povečanje rasti las za 121 %.
• Klinično dokazano se izpadanje las po dveh mesecih zmanjša že za več kot 33 %.
• Zmanjša začasno, difuzno in androgenetično izpadanje las.
• Izboljšajo se energija celic,  rast las, kakovost las, stabilnost in gostota las.
• Odlična možnost kombinacije z BIO-FANELAN SYNERGIE, dopolnjujoč učinek proti izpadanju las

(od zunaj z BIO-FANELAN REGENERANT PREMIUM in od znotraj s specialnim prehranskim
dopolnilom BIO-FANELAN SYNERGIE).

Uporaba

Intenzivna nega pri izpadanju las:

Idealno: Vsak drugi dan nanesite eno ampulo BIO-FANELAN REGENERANT PREMIUM (optimalno za čas 4. 
mesecev). Za profilakso pri znani dedni zasnovi na podlagi starejših članov družine, npr. oče, stari oče, ki trpijo 
zaradi androgenetičnega izpadanja las, 6 tednov 1 do 2 ampuli tedensko.

Za podporo in aktiviranje rasti las je treba 1- do 2-krat letno opraviti nego z BIO-FANELAN REGENERANT 
PREMIUM. Uporabite 10 ampul, v obdobju 6 tednov.

Pred nanosom ampule lasišče in lase umijte s šamponom BIO-FANELAN SHAMPOO ali z nekim drugim za lasišče 
primernim šamponom LA BIOSTHETIQUE. Ampule nanesite na lasišče, in sicer tako, da lase delite po prečkah, 
sredstvo pred sušenjem pa s sušilnikom z blazinicami prstov rahlo vtrite ali pustite delovati 10 minut, da se vpije.

Delovanje
• Complexe Regenerant zavira nastajanje dihidrotestosterona, kar ima za posledico trajno izboljšanje

razmerja A/T.
• Biološko izjemno aktiven lipopeptid je močna učinkovina, ki prodre globoko v lasni folikel in aktivno

preprečuje prezgodnje odmiranje celic, kar povzroča vpliv prostih radikalov.
• Z biotinom povezani peptid stimulira presnovo.
• Flavonoid iz sadežev citrusov izboljšuje mikrocirkulacijo in preprečuje difuzno izpadanje las.
• Izvleček iz listov oljk dodatno podpira zaviranje encima 5 alpha Reduktase.
• Aktivni hidrolizirani proteini, vitamini, peptidi in elementi v sledeh pospešujejo oskrbo lasnih

korenin.
• Biostimulatorji izboljšujejo biosinetezo celic, ki tvorijo lase.
• Vitamini skupine B krepijo lasne papile kar ima za posledico izboljšanje gostote las, rast las in

kakovost las.
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METHODE REGENERANTE
ERGINES PLUS VITAL
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Nega z ampulami za lase, pri katerih je izguba 
kakovosti pogojena s pomanjkanjem mineralov 

in vitaminov. 

Občutno in vidno izboljša kakovost las z zmanjšano 
elastičnostjo, oslabljeno odpornostjo in slabo odzivnostjo 
pri oblikovanju pričeske ter pri tanjšanju las kot posledici 
motenj na področju esencialnih elementov v sledeh, 
mineralov in vitaminov.
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ERGINES PLUS VITAL METHODE REGENERANTE

 

 



 



Diagnoza
Pogoji lasišča se na laseh odražajo v:

• manjši elastičnosti v povezavi s tankimi, bolj
lomljivimi lasmi

• oslabljeni odpornosti, slabšem odzivanju las pri
oblikovanju pričeske

• slabši obstojnosti pričeske
• mehkih, razmršenih laseh

Vzroki
• Pomanjkanje esencialnih hranilnih snovi ali

motnje delovanja lasišča, ki preprečujejo
uravnano preskrbo lasnih korenin z minerali in
vitamini.

• Zdravstvene ali z dietami pogojene reakcije na
koreninah las.

Sestavine

• Sojini peptidi
• Cinkov glukonat
• Bakrov glukonat
• Izvleček kvasa
• Organska sulfonska kislina
• Mukopolisaharidi

Vrsta izdelka: hidrolosjon

Svetovanje
• Uravnotežena preskrba lasnih korenin z

minerali in vitamini zelo dobro vpliva na
krepitev las.

• Lasje so stabilni in elastični, izboljša se
njihova kakovost.

• Učinek redne uporabe je viden in občuten.
• Izboljša se odziv las na oblikovanje pričeske.
• Optimalna preskrba lasnih korenin izboljša

rast in kakovost las.

Uporaba
Po umivanju las:

• 1- do 2-krat tedensko 2/3 vsebine ampule
porazdelite po lasišču, kjer ste prej naredili prečke,
in rahlo vtrite.

• 1/3 vsebine ampule enakomerno porazdelite po
laseh in s prsti rahlo masirajte, preden za
individualno pričesko LA BIOSTHETIQUE
uporabite izdelke za končno nego in
oblikovanje las.

Delovanje
• Zagotavlja lasišču in lasem esencialne

minerale in vitamine.
• Občutno in vidno izboljša kakovost

las.
• Optimira odzivanje las

na oblikovanje
pričeske, elastičnost las
in povečuje njihovo
odpornost ter lesk.

• Zelo pozitivno vpliva
na krepitev las.
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Negovalni aromakompleks za stimulacijo lasišča

Poživlja prekrvavitev in presnovo lasišča. Izboljšuje 
preskrbo lasnih korenin in delovanje lasišča. 
Izboljša pogoje za rast las.
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VISAROME DYNAMIQUE R METHODE REGENERANTE

 

 



 



Diagnoza

• Izpadanje las
• Motnje v rasti las
• Izguba kakovosti las

Vzroki

• Počasno delovanje presnove lasišča.

Sestavine
• Eterična olja:

rožmarin, žajbelj, geranija, sivka in
timijan.

• hlapljivo silikonsko olje.

Vrsta izdelka: negovalni aromakompleks

Svetovanje
• Dinamični kompleks iz eteričnih olj, ki

stimulira lasišče
• Poživlja naravno delovanje lasišča
• Pospešuje presnovo lasišča
• Deluje specialno proti motnjam v rasti in

izpadanju las
• Dopolnjujoče delujoča eterična olja

intenzivno delujejo na lasišče. Preko
limbičnega sistema nosu
dobrodejno delujejo na celotni organizem.

Uporaba
Večkrat tedensko porazdelite vsebino 1 do 1,5 
pipete, (pribl. 1 ml) točkovno po lasišču.

Nato lasišče masirajte z blazinicami prstov.

 Učinek

• Stimulira kožo lasišča
• Poživlja naravno presnovo
• Pospešuje prekrvavitev
• Podpira rast las
• Preprečuje znake pomanjkanja zaradi motenj

delovanja lasišča
• Delovanje lasišča je bistveno boljše
• Deluje poživljajoče na celotni organizem
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