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DR BEARD sakal serumundan istenilen neticeyi alabilmek icin urun kullanimi en az 3 ay devam
etmelidir. DR BEARD sakal serumu 1 aylik kullanima yetecek seviyede 1 sise olarak kullaniminiza
cikmistir. ilk ay 1. urun uygulanmali, ikinci ay 2. urun uygulanmali, Ucuncu ay 3. urun
uygulanmalidir. Serumun teninizin derin epidermis tabakasina ulasmasi icin muhtac duyulan
bolgelere serum uygulanmali ve dairesel hareketlerle masaj yapilarak deriye yedirilmelidir. Sakal
Serumu urunumuzden en iyi tesirleri gorebilmek icin, kesinlikle sakal trasi olduktan sonra temiz
ciltte kullaniniz.
Sakal Ve Biyik neden bu kadar onemli?
Sakal ve biyik yuz yillardir her kultur icin erkekligin simgesi ve erkekleri, kadin ve cocuklardan
farkli gosterebilen en bariz ozellik sayilmistir. Sakal erkekler icin yuz bolgesinde cikan killardan
cok daha ote bir anlam tasimaktadir. Kimisi erkege gore degisik imgelere burunebilecekleri bir
"degisim araci" ya da "erkeklerin makyaji" ; kimileri icin "buyuleyici ve daha alimli olmalarinin sirri"
ya da sivilce, yara izi ya da yakisiksiz bulduklari yuz hatlarini gizleyen bir "kamuflaj araci";
kimilerine gore dunya goruslerinin ya da dini inanclarinin bir sembolu ya da geregi; kimilerine gore
kuvvetn bir sembolu, cocukluktan erkeklige gecisin sembolu; kimilerine gore daha buyuk
gorunebilmenin cozum yolu; kimilerine gore erkek olmanin kayitsiz kosulsuz geregi. Ama her
zaman erkeklerin kendilerini ifade etmelerinin en onde gelen bicimidir.
Genellikle erkeklerin sakallarinin normal uzamasina karsin, bazi erkeklerde koselik problemleri
olmaktadir. Koseligin yanisira azalmis sakallar, hem estetik olmayan bir gorunum sagliyor hemde
sakal birakmak isteyen erkekleri zor pozisyonlara sokmaya sebep vermektedir. Koselik cogu
erkegin korkulu ruyasidir.Sakalsiz erkek bircok kadin tarafindan cocuksu bulunur ayrica bazilari
tarafindan tercih edilmez. Dr. Beard sakal serumu isvicreli Dermatologlar tarafindan uretilmistir.
Erkeklerin en onemli aksesuari olan sakal ve biyik uzerine uretilmis en etkili formul olan bu serum,
sakallarin daha sik ve estetik bir gorunume kavusmasini sagliyor.
Eger sizinde sakallariniz yukarida bahsettigimiz gibiyse Dr. Beard Sakal Serumu Tam size gore!
Sakal ve Biyik cikmama sebepleri nelerdir?
Ergenlik caginizi atlattiniz ve halen sakallariniz istediginiz gibi cikmiyorsa demek ki bir problem
var. Sakallar da saclar gibidir ve devamli bakim ve mineral guclendirmesi beklerle. Genellikle
sakal koklerini beslemek icin ve dokulen varsa yerine cikmasi adina ya da besleyip daha duzgun
hale getirmek adina uretilen DR BEARD sakal cikarici urun ile bundan sonra sakallarim nicin
cikmiyor diye kendinize sorular sormaya gerek kalmayacak.
Sakal ve biyiklarin cikmaya baslamasi genellikle ergenlikle birlikte 12-13 yaslarinda baslar ve
buyumesi 20-21 yasina dek surebilir. Ergenlik periyodunda artan testosteron sakallarin

olusmasindan sorumlu hormondur. Bazi durumlarda kisiler esit derecede testosteron hormonu
uretmelerine karsin, birinde sik, digerinde ise oldukca sakal gozlenebilir. Bunun sebebi genetik
altyapi olabilir.Babasinin ve birinci derece yakinlarinin sakal olculeri yetersizse, bu kisilerde de
yeterli duzeyde tuylenme gozlenmeyebilir. Bunun disinda, beslenme aliskanligi, stres, uyku
problemleri, cilt problemleri gibi diger ic ve dis etkenler de sakallarin seyrek ve zayif olmasina
neden olabilmektedir.Sakallarin cikmamasi ya da az cikmasi, bazi bolgelerde sakal mevcutken
bazi alanlarda az cikmasi sikca gorulebilen durumlardir. Alansal, para biciminde, yamalar tarzinda
sakal noksanligi ise alopesi areata ya da sakal kiran nedeniyle olabilir.

Dr Bear Sakal
Serum icerisi nelerden olusmaktadir?
Serumun icerisinde Deionied Water, Procapil (Apigenin, Biotinil tripeptid, Oleanoic asit) Zinc
Pyrithione, Stinging Nettle, Biotin, Glycerin, Benzyl alcohol (and) methylchloroisothiazolinone
(and) methylisothiazolinone, Fragrance gibi maddeler yer almaktadir.

Dr. Beard Sakal Serumu ne ise yarar
Sakal ve biyik alanindaki killar seyrek, zayif ve gucsuz ise kil kokleriniyapilandirmaya, bakimini
yapmaya, miktarini arttirmaya ve kalitesini takviyeye destekci olur.
Ve boylelikle ister top sakal birakin, ister kirli sakal, sakal ve biyiklarinizin eskisinden daha guzel
ve cekici bir goruntusu olacaktir. Gunumuzde sac ekimi gibi sakal ekimide oldukca fazladir, Dr.
Beard sakal ve biyik serumu ile boyle pahali uygulamalara gerek kalmadan koselik probleminden
kurtulabilirsiniz.
Sakal Serumu Zarari Var midir?
Onerilen doz dan fazla kullanimlarda kizarikliklar meydana gelebilir, bolgeyi tahris etmeden
kullanmak gerekir. Bunlarin disinda sakal serumunun bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
Cocuklarin ulasamayacagi yerlerde muhafaza ediniz.
Goz ile temasdan kacininiz.

Sakal Nasil Cikar Sizlerde daha gur sakal ve sac yada koselikten kurtulmak istiyorsaniz orjinal dr
beard urununu sitemizden siparis verebilirsiniz.

