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 SOCO, takket være sin erfaring inden for healing og tricologico, beslutter sig for at gøre
en tilbagevenden til oprindelsen af ??et historisk brand, der altid har haft et godt ry :
KERAMINE H.

Fødsel H linje KERAMINE PROFESSIONAL der imødekommer behovet for at genoprette
den naturlige produkter og terapeutiske underskrevet Keramine H kanal professionelle,
samtidig med at tilbyde en yderst konkurrencedygtig pris positionering.Linjen er
kendetegnet ved produkter, der indeholder aktive bestanddele, såsom de innovative og
effektive keratin, et stof til stede i håret og patenterede formler kan bevare strukturen af
håret. KERAMINE H PROFESSIONAL reagere på en omfattende, effektiv og sikker til de
forskellige behov på markedet ved at tilbyde forskellige linjer af behandling velegnet til alle
type krav. 

 - LINE ANTI- DROP *
Det er den linje er karakteriseret ved en patenteret formel og en aktiv innovativ og effektiv i
forebyggelsen af ??hår falde :. Den KAPILARINE 

 ANTI- HÅRTAB SHAMPOO *
Baseret vitamin PP, renser blidt huden og håret, der giver styrke og vitalitet til håret takket
være den stimulerende virkning.
Egnet til hyppig brug.emballage:. flasker af 500 og 1000 ml 

 TUBE ANTI- DROP * - baserede Kapilarine
Videnskabelige optimal behandling for toning af huden og forhindre hårtab på grund af sin
aktive ingrediens, Kapilarine, en sammenslutning af fire planter: Kigelia Africana, Clary
Sage, kanel, Ginkgo biloba. Den kapilarine virker på de faktorer, der forårsager hårtab :
det hæmmer enzymet 5 - alfareduttasi, forbedrer mikrocirkulationen i hovedbunden,
regulerer sebum sekretion medvirke til at stimulere den fysiologiske vækst af hår, hvilket
gør det stærkere. Virkningen af ??den aktive ingrediens er forstærket af et kompleks af
planteekstrakter af brændenælde og rød peber, noter, toning og stimulerende kapacitet.
Pakke:. 6 ml hætteglas i en pakke med 20 stk 
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 * Kosmetiske hjælpestof for at beskytte dit hår med en tendens til at falde. 
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