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QUEDA DOS CABELOS - MULHER
Manifestações clínicas
As mulheres podem ficar malucas quando descobrem que estão
perdendo muitos cabelos. Lembrando que a queda dos fios de cabelos ocorre
todos os dias em pequeno número e são repostos.
Quando a queda dos cabelos fica exagerada e o cabelo começa a
diminuir no topo da cabeça pode ser o prenuncio da calvície feminina. O
padrão da calvície feminina é completamente diferente da masculina. Nas
mulheres o cabelo fica ralo em todo o couro cabeludo, sendo mais pronunciado
no topo da cabeça, mas elas raramente ficam totalmente calvas.
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O caso
A cliente MIF, 56 anos, mulher, veio tratar de diversos distúrbios físicos
e/ou mentais como, insônia, síndrome do pânico, enxaqueca e queda dos
cabelos. Todos os citados foram satisfatoriamente resolvidos. No caso da
queda dos cabelos apresento as fotos: a primeira mostra a diminuição e
segunda mostrando a recuperação dos cabelos.
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No tratamento com BTS a diminuição da queda dos cabelos ocorre em
torno de 7 dias e começa a repovoar o couro cabeludo entre 30-60 dias. Estes
dados vieram dos tratamentos feitos por mim com as mulheres que me
permitiram tratá-las.
As afetadas, quem são?
Atualmente a queda de cabelos não está poupando mais as mulheres e
nem mesmo as jovens. Os especialistas estimam que 15% das mulheres
podem ficar calvas.
Os padrões considerados atuais da calvície
A calvície significa ausência ou diminuição dos cabelos. Pode ser
classificada em:
 Androgênica – alteração genética ou distúrbio hormonal – geralmente
raleamento dos cabelos;
 Areata – estresse ou emocional – o cabelo cai em tufos ou a pessoa fica
inteiramente calva;
 Tração – tipo de penteado – o penteado que traciona os folículos pilosos;
 Temporária – quimioterapia – geralmente é temporária;
Londrina (PR), 20 novembro de 2013.

O tratamento foi feito com técnicas do BodyTalk System que utiliza a capacidade natural do
corpo humano de se reparar.

IMPORTANTE
AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO.

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.
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