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BIOMED HAIRTHERAPY - ENERGIA LÍNIA
BIOMED hairtherapy - LÍNIA D'ENERGIA

 Els cinc productes de la línia d'Energia va dur a terme la major part de la seva acció de
manera sinèrgica, tant entre ells com amb l'edificació. Ells són l'eina fonamental per al
manteniment dels resultats obtinguts amb la reconstrucció, tant a la sala com a la llar. Els
ingredients actius que la caracteritzen són :
- Orgànic : oli de carbassa llavors, oli de llavor d'albercoc ;
- Biotecnologia :. Hydr'a2, proteïna de blat hidrolitzada 

  SHAMPOO ENERGY 
Descripció
adequat per
És un xampú ideal per a cabell sec i aspre. Hidrata i nodreix, fa que el cabell fàcil de
pentinar sense endurir. La seva delicada escuma i dermo protector hidrata la pell seca i
sensibilitzat.

Paquetampolla de 250 ml i 1000. 

  ENERGIA I FORÇA SHAMPOO 
Descripció
adequat per al cabell processat i
blanquejadaÉs un xampú per utilitzar en el cabell tractat, i molt conscients. Afegeix la
humitat a l'estructura del cabell, preparant el cabell per als tractaments posteriors a la
crema. La seva delicada escuma i dermo protector hidrata la pell seca i sensibilitzat.

PaquetAmpolla de 250 ml. 

  PÈL ENERGY CREMA MIRACLE 
Descripció
Recomanat per
Té un efecte desenredant excel · lent: en tan sols uns minuts per fer fins i tot el pèl més
arrissat i sec és fàcil de pentinar. No sobrecàrrega però proporciona la humitat i suavitat al
cabell.
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Paquet150 ml tub. 

  ENERGIA I mascareta nutritiva 
Descripció
Ideal per a cabells molt secs, deshidratats i tractats
Aquesta crema restaura la hidratació i nutrició profunda, de manera que el cabell suau,
nodrida, amb cos i brillant. Fàcil de pentinar. El color és la llum natural o artificial.

Paquetjar 200 ml. 

  SERUM HIDRATANT ENERGIA 
Descripció
Ideal per prevenir i tractar les puntes obertes i els cabells frizz molt sec i trencadís.
Restaura el cabell a.
Elegant i compacte
PaquetDispensador d'ampolla de 35 ml. 
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