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Kokemuksia Argalia shampoon avusta hiuspohjan-, päänahan psoriakseen, hilseilyyn.
”nyt saa nukuttua öisin, ettei herää yöllä kutinaan, ja raapimiseen ”.
Argalia on tosi hyvä ihon pesuun, ei tarvitse rasvata pesun jälkeen koska iho on pehmeä ja karmea
kutina on poissa. Tv. Tarja K. Porista. 10.2-2020
Olen nyt kuukauden käyttänyt argalia hoitoshampoota hiuspohjan psoriin sekä myös koko vartalon
pesuun. Vartalon pesuun en ole oikeastaan muita tuotteita käyttänytkään. Iho tuntuu huomattavasti
pehmentyneen ja hilseily vähentynyt merkittävästi.
T: Heidi P. 17.1- 2020, Kotka
Minulla on aina ollut hilsettä ja kuiva iho. Olen kokeillut erilaisia hilseshampoita mutta käytännössä
niistä ei ole ollut juuri mitään hyötyä. Hilse on ollut ja pysynyt.
Nyt olen käyttänyt Argalia hoitoshampoota noin kuukauden ajan. Olen käyttänyt sitä kuten normaalia
shampoota ja suihkusaippuaa. Muuta pesuainetta en ole käyttänyt. Hilse on kadonnut kokonaan ja
myös iho on paljon paremman tuntuinen. Suihkun/saunan jälkeen ei ole tarvinnut enää rasvata ihoa.
Minulle aine on sopinut hyvin ja jatkan käyttöä. Jos et ole päässyt hilseestä erohon vaikka olet
yrittänyt, niin uskallan suositella kokeilemaan Argaliaa.
Jorma U. Kalajoki 3.1-2020
Minulla rutikuiva iho ja psori, joka kutisee älyttömästi iltaisin/ öisin. Olen käyttänyt Yrttiakatemian
Argalia shampoota tuotetta noin kolmisen viikkoa, ja älytön kutina on helpottanut todella paljon.
Rasvaan tämän ansiosta ihon kerran päivässä ja nyt voi olla kuten normaalit ihmiset. Hiuspohjan
kunto on huomattavasti parantunut , päänahka ei kutise ja psori läiskät ovat tasoittuneet ja
rauhoittununeet.
Satu-Marjatta K. Äänekoski, 12.8-2019
Päänahkaani ilmestyi hilsettä ja punoittavia, kutisevia läiskiä joihin lääkäri määräsi erilaisia voiteita.
Yritin myös hoitaa ongelmaa monilla hilseshampoilla ja hoitoaineilla. Niistä ei ollut apua ja hiukset
alkoivat katkeilla ja lähteä tuppoina.
Aloin käyttää Argalia shampoota ja hoitoainetta. Muutamassa viikossa iho alkoi rahoittua. Hilse, kutina
ja punoitus ovat hävinneet. Suosittelen kokeilemaan.
Yst.terv. Helena H. Espoo, 25.4-2019
Ollaan käytetty Argalia shampoota12v. tyttären hiuspohjalle noin 5 viikkoa. Kun aloitimme Argalian
hänen hiuspohjansa oli kuin valkoinen kypärä, myös otsassa näkyi ihottumaa ja pää oli täynnä
haavoja kun psoriasis niin kutitti. Tytär pesee itse hiuksensa ja hieroo päänahka aina 5min.
shampoolla. Pariviikon käytön jälkeen huomasimme jo parannusta. Nyt 5 viikkoa myöhemmin on
merkittävä parannus. Haavoja ei enää ole, koska kutina on loppunut, hilseily vähentynyt, psori tuntuu
olevan hallussa. Argalia on paljon parempi kuin muut hiuspohjaan laitettavat reseptiliuokset jotka ovat
jättänyt hiukset rasvaiseksi. Argaliassa on miellyttävä tuoksu myös nuoren tytön mielestä.
Jonna M. Nykarleby 4.4-2019
Olen kokeillut Argalia hoitosampoota, ja olen hyvin tyytyväinen sen vaikutuksesta psoriini. Ensinnäkin
tuoksu on miellyttävä ja, ja shampoo hyvin vaahtoava, eli miellyttävä pestä. Psoriini se vaikuttaa niin,
että hilseily häviää, ja on miellyttävä olo suihkun jälkeen. Toisin kuin kaupan shampoot, jotka saavat
ihoni hilseilemään, ja kutiamaan. Nyt saa nukuttua öisin, ettei herää yöllä kutinaan, ja raapimiseen.
Suosittelen kyllä muillekkin, en tietenkään pysty takaamaan että kaikilla helpottaa, mutta itselläni
kyllä!! Yst.terv. Ari, Valkosta 14.11-2018
Rupesin käyttämään Argalia hoitosaippuaa keväällä 2016. Heti ensimmäisen käytön jälkeen tunsin
miten iho jäi pehmeäksi. Kun olin käyttänyt hoitosaippuaa noin kuukauden, huomasin miten psoriasis
oli vähentynyt. Kutina oli hävinnyt ja iho alkoi paranemaan. Suihkuun tai saunaan mennessä kastelen
itseni, sen jälkeen otan noin teelusikallisen saippuaa käteeni ja hieron sitä psoriasis kohtiin samalla,
kun olen esim. löylyssä noin 5 min. Tämän jälkeen pesen itseni. Teen näin vielä toisen kerran, pesten
saippualla itseni kokonaan ja huuhtelen saippuan pois. Hiukset ovat pesun jälkeen pehmeät
aivan kuin olisin käyttänyt hoitoainetta. Myös kasvot pesen hoitosaippualla, eikä iho ole yhtään kireä.
Olen ollut tähän tuotteeseen todella tyytyväinen. Jukka, Forssasta 12.11-2018

Minulla on ollut psoriasis vuodesta 1995 lähtien. Oireet ovat vuosien mittaan vaihdelleet, mutta
päänahassa on psoriasis ollut kaiken aikaa. Kortisoniliuoksilla tilanne toki rauhoittuu, mutta rauhallista
vaihetta kestää vain muutaman päivän kortisonihoitojen välissä. Vuosi sitten aloin kokeilemaan
Argalia-shampoota ja sen avulla olen päässyt päänahan kortisoniliuoksista lähes kokonaan eroon.
Psoriasista on siis edelleen, mutta niin vähin oirein, että pärjään päänahan osalta pelkällä Argaliashampoolla. Myös kutina päänahassa on poistunut. Argalia on miellyttävän tuoksuista ja todella
riittoisaa.
Tv. Jaana J, Tampere 10.4-2018
Moi, tilasin Argalia shampoon ja hoitoainetta marraskuussa 2017 tuttavani suosituksesta.
Päänahkani kutisi ja raavin siihen joskus öisin verta vuotavia haavoja. Mikään lääkärin määräämä
litku ei auttanut kuin vähän aikaa. Jotkut niistä eivät auttaneet ollenkaan. Viikossa päänahka rauhoittui
argalialla ja sain nukuttua yöni rauhassa. Kuukauden käytön jälkeen päänahka oli todella hyvässä
kunnossa. Hiuksetkin tuntuvat vahvistuneen ja tummuneen vähän. Olen tosi tyytyväinen. Hoitoainekin
toimii hyvin, hiukset jäävät ihanan pehmeäksi.
Maarit L. Valkeakoski 4.2-2018
Olen 66-vuotias mies ja pitkiä hiuksiani pidän poninhännällä. Minulla on ollut jo vuosia hiuspohjan
ongelma: hilsettä ja nopeaa rasvoittumista. Mikään shampoo ei ole auttanut muutamaa pesukertaa
pidempään. Aloin käyttää Argalia-shampoota ja ravitsevaa hoitobalsamia tarkasti ohjeen mukaan
kaksi kertaa viikossa. Kuukaudessa tilanne on parantunut selvästi. Päänahka voi hyvin ja hiukset ovat
kiiltävät, irtonaiset ja paksumman tuntuiset. Aion jatkaa Argalian käyttöä ja suosittelen sitä kaikille,
jotka haluavat hiusten pesuvälin pidemmäksi ja hyvän olon hiuspohjaan. Iästäni huolimatta en ole
harmaantunut, mutta olen huomannut, että Argalia on tummentanut kastanjanruskeaa hiusteni väriä.
Kari A. Kankaanpää 6.8-2017
Hei, aloitin käyttämään Argalia shampoota ja hoitoainetta kesäkuussa 2017. Herkkä ja kuiva
päänahka on huomattavasti paremmassa kunnossa.. Haavaumat ovat parantuneet kun pää ei kutise
24/7 ja otsan, kainalotaipeiden ja korvien -alueilla olevaa psoriasista on myös auttanut. Hilseilykin on
vähentynyt melkein kokonaan. Hiuksien laatu on parantunut, tuntuu että hiuksia on myös kasvanut
lisää. Tuoksu on hyvä, ei liian voimakas. Olen käyttänyt shamppoota myös vartalolle. Se vaahtoaa
hyvin.
Sanna P. Rauma 1.8-2017
Hei! Ostin Argalia schampoo maaliskuussa 2017. Päänahkani oli silloin erittäin huonossa kunnossa.
Jo ensimmäisestä pesusta huomasin eron, Nyt kolme kuukautta myöhemmin olen melkein ilman
oireita. En ole tarvinnut käyttää kortisonia ollenkaan. Tukka ja päänahka tuntuu puhtaalta pesun
jälkeen, ja tuoksu on miellyttävä. Tykkään, ja voin lämpimästi suositella Argalia shampoota kaikille
jolla on psoriasis päänahkassa. Brita N, Nykarleby 8.6-2017
Hej! Jag testade att köpa Argalia schampo i mars 2017. Min hårbotten var då i mycket dåligt skick.
Redan efter första tvätten märkte jag en skillnad, kliandet minskade avsevärt. Nu tre månader senare
är jag nästan fri från all beläggning, och har inte behövt använda cortison överhuvudtaget.
Argaliaschampot är drygt, lätt att använda, och doftar gott. Håret blir mjukt och känns fräscht och rent
efter tvätt. Jag kan varmt rekommendera alla som har besvär med psoriasis i hårbotten att testa
schampot. Brita N, Nykarleby 8.6-2017
Hei!, olen nyt käyttänyt Argalia shampoota kuukauden verran. Hilse on hävinnyt kokonaan. Joitakin
pieniä läikkiä vielä. Pesee hiukset todella puhtaiksi. Olen huomannut myös harmauden vähentyneen.
Siitä olen innoissani. Jatkan shampoon käyttöä, koska olen tykästynyt tuotteeseen. Voin suositella
toisillekin.
T. Päivi T. 26.3-2017, Heinävesi
Minulla on talvisin rutikuiva iho ja psori, joka kutisee hullunlailla varsinkin iltaisin. Olen nyt käyttänyt
Argalia tuotetta noin kuukauden, ja hillitön kutina on helpottanut todella paljon. Nyt riittää rasvaus
kerran päivässä ja voi olla niin kuin normaalit ihmiset, kun käytän suihkusaippuana Argaliaa.
Hiuspohjaankin on tullut parannusta ja kutinattomuutta ja psori läiskä rauhoittunut huomattavasti.
Uskon pidemmän käytön tuovan vielä enemmän helpotusta. Irmeli R. 20.2-17, Hyvinkää
Olen käyttänyt kesästä 2016 Argalia hiusten ja vartalon pesuun. Ja olen ollut tyytyväinen tuloksiin.
Pään psorioireet ovat vähentyneet. Ja muutenkin tuntuu toimivalta aineelta. Tv. Heimo M, Savonlinna
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