
Nisim, Obat Penumbuh Rambut Alami yang Wajib Anda Coba 

Siapa sih yang mau punya rambut rontok atau kulit kepala botak gara-gara kerontokan yang tak 

terkontrol? Ya, memiliki rambut sehat dan kuat merupakan dambaan setiap orang, baik pria 

maupun wanita. Rambut yang sehat dan kuat tentunya akan semakin menunjang penampilan 

kita di depan orang lain. 

Tak heran kalau banyak di antara kita yang berlomba-lomba melakukan perawatan ini itu demi 

mendapatkan look alias penampilan yang maksimal. Sebagai imbasnya, sekarang banyak sekali 

ditemui produk penumbuh rambut yang dijual bebas di toko-toko, baik yang menggunakan zat 

kimia maupun yang herbal. 

Ketika menggunakan produk berbahan kimia tentu saja kita tahu ada efek samping yang 

ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karenanya, sebisa mungkin 

kurangi menggunakan produk-produk perawatan rambut yang mengandung zat kimia. Sebagai 

gantinya, beralihlah ke produk yang alami atau herbal. 

Nisim, Produk Perawatan Rambut Alami 

Nah, salah satu produk penumbuh rambut alami yang patut Anda coba adalah Nisim. Nisim 

sendiri merupakan sebuah merek rangkaian produk perawatan rambut yang mengusung 

konsep herbal dan alami. Produk-produk Nisim sudah teruji secara klinis mampu mengatasi 

berbagai permasalahan pada rambut dan kulit kepala. 

Selain hasil ujinya sudah dipublikasikan di The MedicalPost, produk-produk Nisim juga banyak 

dipakai di 50 negara, termasuk Kanada dan USA, karena terbukti aman dan tidak mengandung 

zat kimia berbahaya seperti minoxidil dan finasteride, sehingga aman dipakai oleh ibu hamil 

dan anak-anak di bawah umur. 

Apa Sajakah Produk Nisim Itu? 

Nisim memiliki beberapa rangkaian produk, yang di antaranya adalah: 

• Ekstrak Tonik Nisim  

Buat Anda yang punya masalah dengan kerontokan rambut atau bahkan kebotakan, 

produk Nisim yang satu ini wajib Anda coba. Meskipun kulit kepala Anda sudah lama 

mengalami kebotakan, kandungan zat-zat aktif dalam Tonik Nisim ini terbukti mampu 

merangsang pertumbuhan rambut pada bagian kulit kepala tersebut. 

• Sampo Nisim Biofactors 



Sampo Nisim Biofactors sangat berguna untuk membersihkan kulit kepala dan 

mengatasi kerontokan rambut dengan cara menetralisasi hormon DHT pada kulit 

kepala. Sampo Nisim Biofactors ini sendiri memiliki dua varian yang bisa disesuaikan 

dengan kondisi rambut dan kulit kepala Anda, yakni yang biru untuk rambut normal-

kering dan yang gold untuk normal-berminyak.  

• Sampo FAST 

Jika Biofactors cocok dipakai Anda yang punya keluhan dengan rambut rontok, sampo 

FAST ini sangat direkomendasikan untuk Anda yang mendambakan rambut panjang 

alami. Sampo FAST akan semakin efektif hasilnya jika dipakai bersama kondisionernya. 

• Kondisioner Nisim  

Kondisioner Nisim sangat efektif dipakai untuk mengatasi rambut rusak, pecah-pecah, 

dan bercabang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, pakailah kondisioner 

setelah keramas. 

Bagaimana, sudah yakin memilih Nisim sebagai produk penumbuh rambut secara alami, 

kan? 

 


