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 SOCO, berkat pengalaman di bidang penyembuhan dan tricologico, memutuskan untuk
membuat kembali ke asal-usul merek bersejarah yang selalu menikmati reputasi yang
kuat : KERAMINE H.
Kelahiran garis H KERAMINE PROFESIONAL yang merespon kebutuhan untuk
mengembalikan produk alami dan terapi ditandatangani Keramine H saluran profesional,
sekaligus menawarkan posisi harga yang sangat kompetitif.
Jalur ini ditandai dengan produk yang mengandung bahan aktif seperti inovatif dan efektif
keratin, zat hadir dalam rambut, dan formula dipatenkan dapat mempertahankan struktur
rambut. KERAMINE H PROFESIONAL merespon secara komprehensif, efektif dan aman
untuk berbagai kebutuhan pasar dengan menawarkan jalur yang berbeda dari pengobatan
yang cocok untuk semua
jenis kebutuhan. 

 - GARIS ANTI - DROP *
Ini adalah garis ditandai dengan formula dipatenkan dan inovatif dan efektif dalam
mencegah rambut rontok aktif :. The KAPILARINE 

 ANTI - HAIR LOSS SHAMPOO *
Vitamin PP Berdasarkan, lembut membersihkan kulit dan rambut, memberi kekuatan dan
vitalitas rambut berkat aksi merangsang. Cocok untuk digunakan sering.
kemasan :. botol 500 ml dan 1000 

TUBE 

 ANTI - DROP * - Kapilarine berbasis
Pengobatan yang optimal ilmiah untuk mengencangkan kulit dan mencegah rambut rontok
karena bahan aktif, Kapilarine, asosiasi empat pabrik : Kigelia africana, Clary Sage,
Cinnamon, Ginkgo biloba. Kapilarine bertindak pada faktor-faktor yang menyebabkan
rambut rontok : menghambat enzim 5 - alfareduttasi, meningkatkan mikrosirkulasi kulit
kepala, mengatur sekresi sebum membantu merangsang pertumbuhan fisiologis rambut,
membuatnya lebih kuat. Tindakan dari bahan aktif ditingkatkan oleh kompleks ekstrak
tanaman lada jelatang dan merah, catatan, toning dan merangsang kapasitas.
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Paket :. 6 ml vial dalam paket 20 pcs 

 * adjuvant Kosmetik untuk melindungi rambut Anda dengan kecenderungan untuk jatuh. 
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