_______________________________________________________________________________________________________________________

CALVICE MASCULINA TEM SOLUÇÃO?
Calvície significa perda de cabelos, parcial ou total, temporária ou
definitiva em qualquer área do couro cabeludo. Muitos calvos estão
insatisfeitos com o que aconteceu a eles, no entanto, outros não estão nem ai.
Processos patológicos podem levar a calvície como, desnutrição, anemia,
alterações tireoidianas, estresses, quimioterapia, remédios, emagrecimento, ...
Nos casos de doenças desde que a causa possa ser revertida geralmente os
cabelos naturalmente voltam a crescer.
CALVOS SAUDÁVEIS
Hoje é um dia importante para mim, pois estou conseguindo vencer as
crenças de careca tem que permanecer careca. Os cabelos podem voltar a
crescer de novo no couro cabeludo de um calvo.
Muitas pessoas não acreditam ou são descrentes de que seja possível
voltar a crescer cabelo. Não é uma verdade absoluta. O tratamento para voltar
a crescer cabelo faz uma correção geral do organismo do cliente melhorando
sua saúde e mantendo o corpo equilibrado.
Vou mostrar dois casos o primeiro já fez o tratamento e o segundo em
evolução para vocês possam julgar pelos fatos e pelas fotos.

CASO 1

Início tratamento

2 meses

15 dias

30 dias

3 meses
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O cliente RT – 39 anos – estava apresentado queda de cabelos há alguns
anos e a calvície estava ficando bem evidente. Expliquei que após fazer o
equilíbrio do corpo, a queda dos cabelos começaria a diminuir em
aproximadamente uma semana e demoraria entre 3-4 meses para voltar a
repovoar os fios de cabelos no couro cabeludo. Experiência adquirida no
tratamento de mulheres é isto que tem ocorrido até agora com mulheres que
perdem muito cabelos ou estão ficando calva. A sequência das fotos acima
mostra este fato.

FATORES IMPORTANTES
Homem com tendência a calvície têm os chamados disparadores que
podem ser as características familiares, fatores genéticos, alterações
hormonais, matrizes psicológicas e outras causas ainda não bem definidas.
Ainda alguns homens podem relacionar quedas de seus cabelos, as
recordações negativas marcantes (memórias ativas) ou doenças podem
também levar a queda dos cabelos e facilitar a calvície.
Estes fatores são encontrados neste tipo de cliente podem ser corrigidos
para que o calvo possa recuperar seus cabelos.

EXPLICAÇÕES
O que é preciso entender sobre a calvície. Vários fatores físicos influem
na queda de cabelos sendo os principais são os fatores nutricionais, a
oxigenação adequada do corpo e a eliminação de toxinas pelo organismo.
Enquanto o corpo permanecer em equilíbrio os fios de cabelos geralmente
permanecerá saudável e numeroso.
A saúde dos cabelos como descrevei é controlada por diferentes órgãos.
Os pulmões mantêm o brilho, os rins a quantidade de fios e o fígado e o
colón a qualidade dos fios de cabelos.
Toda e qualquer alteração orgânica pode trabalhar contra a manter teus
cabelos, como doenças que afetam qualquer um de nós.

CASO 2 – EM EVOLUÇÃO

Início tratamento

15 dias
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30 dias
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O cliente GP – 49 anos – diabético, estava apresentado queda de cabelos
e ficando calvo. Tinha dificuldade de equilibrar os seus níveis de açúcar no
sangue, segundo ele atualmente as diversas dosagens de glicose feitas
encontra-se na faixa da normalidade.
O tratamento foi feito com Body Talk (BT), sem uso de medicamentos.
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IMPORTANTE
As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.
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