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 SOCO, gràcies a la seva experiència en el camp de la curació i tricologico, decideix fer
un retorn als orígens d'una marca històrica que sempre ha gaudit d'una gran reputació :
KERAMINE H.
Naixement de la línia H KERAMINE professional que respon a la necessitat de recuperar
els productes naturals i terapèutica professional signat canal Keramine H, mentre que
ofereix un posicionament de preu altament competitiu.
La línia es caracteritza per productes que contenen ingredients actius com ara la
queratina innovadora i eficaç, una substància present en el cabell, i les fórmules
patentades pot preservar l'estructura del cabell. KERAMINE H PROFESSIONAL
respondre de manera integral, efectiva i segura a les diferents necessitats del mercat
oferint diferents línies de tractament adequat per a tots
tipus de requisit. 

 - LÍNIA DE ANTI - DROP *
És la línia que es caracteritza per una fórmula patentada i un innovador i eficaç en la
prevenció de la caiguda del cabell actiu :. L' KAPILARINE 

 ANTI - HAIR SHAMPOO PÈRDUA *
Vitamina PP base, neteja suaument la pell i el cabell, donant-li força i vitalitat al cabell
gràcies a l'acció estimulant. Adequat per a ús freqüent.
embalatge :. ampolles de 500 i 1000 ml 

 TUB ANTI - DROP * - basa Kapilarine
Tractament òptim Científica per a la tonificació de la pell i prevenir la pèrdua de cabell a
causa del seu ingredient actiu, Kapilarine, una associació de quatre plantes : Kigelia
africana, Clary Sage, canyella, Ginkgo biloba. El kapilarine actua sobre els factors que
causen la caiguda del cabell : inhibeix l'enzim 5- alfareduttasi, millora la microcirculació del
cuir cabellut, regula la secreció de sèu que ajuda a estimular el creixement fisiològic del
cabell, pel que és més fort. L'acció de l'ingredient actiu es veu reforçada per un complex
d'extractes vegetals de la pebre vermell i l'ortiga, notes, tonificant i estimulant de la
capacitat.
Paquet :. 6 ml flascó en un paquet de 20 peces 
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 * coadjuvant cosmètic per protegir el teu cabell amb tendència a caure. 
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