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CALVÍCIE 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 ligam para 
isto. 

Doenças podem levar a calvície como, desnutrição, anemia, alterações 
tireoidianas, estresses, quimioterapia, remédios, emagrecimento, ... Nos casos 
de doenças, uma vez curadas geralmente os cabelos voltam a crescer.  
 

CALVOS 
 

Muitas pessoas não acreditam que seja possível voltar a crescer cabelo. 
Isto não é uma verdade absoluta. No entanto, algumas pessoas começam 
a me procurar para fazer o meu tratamento para voltar a crescer os cabelos. 

Vou mostrar outro caso ainda em evolução para vocês possam julgar 
pelos fatos e pelas fotos. 
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24/maio/2014 

 
O caso do cliente PTD (50 anos), é espetacular, pois em apenas 30 dias 

ele quase recuperou todos os cabelos (vide foto) – Há 4 anos começou a ficar 
calvo. O tratamento consiste em fazer o equilíbrio do corpo, após o equilíbrio 
na minha experiência a queda dos cabelos começa a diminuir em 
aproximadamente dez dias. A repovoar os fios entre 30-60 dias e de 90-120 
dias para a repovoar o couro cabeludo por inteiro.  

 
Quais os percentuais de calvos voltam crescer os cabelos? Ainda não 

tenho resposta para esta pergunta. No entanto o tratamento mostra-se 
promissor e uma grande esperança para os que perdem seus preciosos fios de 
cabelo. 

FATORES IMPORTANTES 

Homem com tendência a calvície geralmente 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 que podem 
também levar a queda dos cabelos e facilitar a calvície. 
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EXPLICAÇÕES 

 
 O que é preciso entender sobre a calvície. Fatores físicos influem na 
queda dos cabelos, os principais são os fatores nutricionais, a falta 
oxigenação adequada proporcionada pelos pulmões ao corpo e a eliminação 
de toxinas pelos rins.  
 A saúde dos cabelos 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. 
 Enquanto o corpo permanecer em equilíbrio os fios de cabelos 
permanecerão saudáveis e numerosos. 
 
 Todo o equilíbrio do corpo é feito sem uso de hormônios ou outros tipos 
de medicamentos.  
  
 
 

  O tratamento foi feito com Body Talk (BT), sem uso de medicamentos.  
 

Londrina (PR), 01/07/2014 
 

IMPORTANTE 

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

Dr. Luiz Carlos Bertoni  
    
 

 

 


