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GEA
trichological baris untuk "Untuk peduli"

Trichology , dari bahasa Yunani thrix (rambut) dan logo (studi) secara harfiah berarti studi
rambut dan segala sesuatu yang menyangkut mereka , termasuk kelainan apapun.
Trichology kartel seperti ilmu , sudah ada sejak kuno kali dan oleh karena itu bukanlah
penemuan. Akhir-akhir ini, namun, istilah ini telah tersebar luas tetapi tidak selalu
sepenuhnya relevan. Memang , mencoba untuk memberikan ini disiplin , iklan, alasan
sering fitur tidak relevan. , Merawat, adalah untuk kita ÈLEGY HAIREVOLUTION , hanya
berarti mengetahui rambut Anda , tahu struktur dan mekanisme yang mengatur
pertumbuhan, tahu penyebab fenomena yang mempengaruhi mereka, tujuan adalah untuk
mencegah untuk mengobati bercak mereka terkait. Oleh karena itu, kami percaya bahwa
pengetahuan yang lebih besar kita memiliki masalah yang kami beroperasi , lebih banyak
hasil tersedia. Staf teknis/ilmiah ÈLEGY HAIREVOLUTION , dengan pengetahuan yang
mendalam di daerah ini dan dengan kontribusi dari penata rambut profesional yang ahli,
dibuat Gea adalah garis produk untuk memenuhi setiap kebutuhan. Oleh karena itu ,
lakukan rambut, dengan garis Gea menjadi untuk penata rambut adalah sistem operasi
yang ideal yang memberikan cara untuk memperluas profesionalisme yang ,
memungkinkan dia untuk lebih baik express kemampuan mereka.
Baris terdiri dari 21 produk yang cocok untuk menangani semua jenis anomali. ÈLEGY
HAIREVOLUTION , juga, menawarkan kliennya semua bantuan teknis untuk pendekatan ,
untuk peduli, .

• MENGOBATI mandi pH 6.0 COMPANION mirip dengan SEBUM
Diindikasikan untuk membersihkan kulit kepala dan rambut normal.
Bahan: anionik, non-ionik adalah amphoteric , kapiler , Ruangan (AC), glikolat ekstrak
Mallow.
• MENGOBATI mandi untuk kulit kepala BERKETOMBE pH 6.4
Diindikasikan untuk kasus ketombe disertai dengan perasaan iritasi dan gatal-gatal kulit
kepala.
Bahan: anionik, non-ion dan amphoteric , , glikolat ekstrak Nettle, anti-ketombe agen,
allantoin.
• NORMALISASI LOTION untuk kulit kepala dengan ketombe pH 6,2
Cocok untuk pengelupasan berlebihan di kulit kepala mengakibatkan munculnya ketombe.

                               pagina 1 / 2



Bahan: glikolat ekstrak Arnica , Jelatang, Rosemary , bijak , ketombe, Timo, agen , protein
hydrolysates allantoin , Zeina belerang, pelembab faktor, .
• RAMBUT rontok pencegahan mandi pH 5,5
Reset menyatakan bahwa kebersihan kulit kepala alami.
Bahan: anionik, non-ion dan amphoteric , , panthenol, ekstrak Ginko Biloba, dihidrolisis
kolagen , alami pelembab, Asam glikolat.
• PENCEGAHAN perawatan rambut LOTION pH 5,5
Dalam kasus rambut lemah , menipis, atonici.
Bahan: ekstrak glikolat Cina , Birch , Hypericum, terhidrolisis panthenol protein nabati ,
Piridoksin hidroklorida, .
• TERKONSENTRASI LOTION untuk pencegahan rambut rontok pH 5.0
Campur tangan dalam perbaikan dan pemeliharaan higienis kondisi kulit kepala.
Bahan: ekstrak glikolat Ginko Biloba , Oak , Yarrow, buaya , Ginseng, Hypericum, sutra
protein , panthenol, Zeina sulphur air.
• JATUH pencegahan TERKONSENTRASI ekstrak rambut pH 6.0
Cocok dalam semua situasi yang tidak melemahkan , patologis penipisan dan rambut
rontok.
Bahan: ekstrak glikolat St John, s wort Capsicum , Blueberry, , Cina , Mint, allantoin.
• ESENSI n ° 1
Dalam semua kasus ketegangan , nyeri dan gatal-gatal kulit kepala.
Bahan: Minyak esensial Chamomile , Melissa, bijak , Marigold, kompleks vitamin kedelai
minyak.
• ESENSI n ° 2
Dalam semua kasus kulit tegang dan sakit kepala.
Bahan: Mint Minyak Atsiri , Timo, bijak , Eucalyptus, kedelai, kompleks vitamin.
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