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  SHAMPOO Miehet syksyllä pH 4,8 
Varovasti puhdistaa hiukset ja päänahka, poistamallaverhon rasvaisuus joka usein liittyy
hiustenlähtöä uros. Miniaturized hiukset, alttiimpia ulkoisen hyökkäyksen, on suojattu,
vahvistetut ja lisänneet kasvua, kunpäänahka on invigorated. Moduloi toiminta 5 - alfa-
reduktaasin, entsyymiä, joka osallistuu synnyssä androgenetic hiustenlähtö.
Pakkaus: pullo 250/1000 ml 

  Intensive Treatment FALL MAN pH 3,5 
Se stimuloi hiusten kasvua, vahvistaa förankringssystemet ja pidentää vaiheessa hiukset
avustaa estonvaikutuksen 5 - alfa-reduktaasin ja muutos testosteronin dihydrotestosteroni,
joka on vastuussa androgenetic hiustenlähtö ja tulehdus liittyvät. Onvahva antioksidantti ja
lisää virtaamikroverenkiertoa, elvyttääaineenvaihduntaahiukset polttimo. 

 annostus: FALL Androgeneetinen - intensiivinen hoito
Vaihe 1 : 1 injektiopullopäivä 2 viikon
Vaihe 2 : 3 pulloa viikossa 4 viikon ajan 

 FALL Factor - intensiivinen hoito
Vaihe 1 : 3 pulloa viikossa 4 viikon
Vaihe 2 : 2 pulloa viikossa 6 viikon ajan 

 ENNALTAEHKÄISY - HUOLTO
1-2 ampullia viikossa
Paketti : 13 x 6 ml pullo kpl 

  geelivoide LIGHT pH 7 
Erityinen kermainen koostumus mahdollistaa helposti jakevyt pito ja pehmeä. Raikas ja
nopeasti, kosteuttaahiukset uusiutuvan koko päivän. Rikastettukompleksi välttämättömiä
aminohappoja Amino Concentrée.
Pidä taso : 1
Container : 200 ml: n putkeen 
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  geeliväliaineesta pH 6 
Takaukset hallussa ilman jäämiä ja enintään muovautuvuus kunnioittaentasapainohiukset
ja kosteuttava. Se antaa määrä ja rikastuttaarakenne. Rikastettu kompleksi välttämättömiä
aminohappoja Amino Concentrée.
Pidä taso 2
Container : 200 ml: n putkeen 

  GEL GLOSS EXTREME pH 6 
Veistäähiuksetkiiltävät vaikutus ja rakenteeltaan kestäviä. Sopii erottaa, muotoilu ja
vahvistamisesta äärimmäisen tyylejä sitkeästi. Se antaa intensiivistä kiiltoa. Rikastettu
kompleksi välttämättömiä aminohappoja Amino Concentrée.
Taso tiiviys : 4
Container : 200 ml: n putkeen 

  WAX MATT FORTE SOITETTAVAT pH 7 
Tarkistaliikkeen jäykistymättähiukset antaaluonnollisen lopputuloksen. Helposti
muokattava kädet, ei ole jäämiä. Pesee helposti shampoolla. Rikastettukompleksi
välttämättömiä aminohappoja Amino Concentrée.
Pidä taso : 3
Container : 100 ml purkki 

  WAX MATT EXTREME pH 6,5 
Erottaa ja määritteleeyksittäiset säikeet rakennetta taikoko päänahan. Ihanteellinen multaa
ja hajoavat. Pesee helposti shampoolla. Rikastettukompleksi välttämättömiä
aminohappoja Amino Concentrée.
Taso tiiviys : 4
Container : 100 ml purkki 
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