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BIOLAGE Išpl?stin? gerov? prasideda nuo galvos
Plauk? prieži?ra gydymo pritaikyti prie konkre?i? poreiki? kiekvieno plauk?
Plauk? estetin? poreikius yra lengv? ir b?tina nedelsiant atsakyti spr?sti kasdienes
problemas. Svyruoja Biolage kontrastas pažeidžiamumo, crespo, dehidratacija ir spalva,
kad yra link?s išnyks. filosofija yra filosofija, kuri pagrindžia grožio linija, kuri reiškiasi
?vairiais b?dais: grožis, kuris ateina iš saugoti aplink? ir biologin? ?vairov?; grožio
pageidautina ir tvarios; grožio ir sveikatingumo stilistai ir klientams. tvarum? bendrov?
nuolat stengiasi sumažinti energijos ir vandens vartojim?, ir sumažinti išmetam? teršal? ir
atliek? iš produkt? gamybai. 2011 m. JAV gamybos ?rengin? Biolage sumažinta 30 % CO
² ir perdirbt? 96 % atliekas energijos gamybai. Tikslas yra iki 2020 m. sumažinti ecological
footprint 60 %. Be to, iki 40 % produktai yra supakuoti ? ?pakavimai pagaminti iš PGR
(post vartotoj? perdirbto). Taip, kad iki 2020 m., 100 % vis? nauj? produkt? turi aplinkos ar
socialin? naud?. atskleid? mokslo pirm? kart? Biolage gamtos grož?, pristato naujoviškas
poži?ris pagal formul?se BIOMATCH, ?kv?ptas funkcin?s gamtos grožiu. Mokslo formul?s
atrodo gamtos sukurti aukš?iausios kokyb?s plauk? prieži?ros produkt?, kurie gali pad?ti
jums išspr?sti savo kasdienes problemas. Tod?l biologin? mimikrija, gamta ?kv?p?
drausm?s mechanizmus, parod?, ji gali nuolat pasiekti geriausi? rezultat?.

FULLDENSITY
Tankis ir retinimo gali pakenkti save suvokia. Žymenys yra išret?j?s plauk? trapum?, l?žimo
ir mažesnis tankis ir apimtis. Tirpalas teikia FULLDENSITY eilut?, kurioje suteikia trump?j?
sustor?jimas jausm? ir sumažina kapiliar? pertrauk? vis? atrodo su ilgalaikiai
rezultatai. Veikliosios medžiagos, S?jungos tarp gamtos ir mokslo, produkto yra:
Biotinas, riboto riešutai, duoti plauk? stiprumas;
• Cinko PBS;
• Gluco-omega.

Šamp?nas plauk? ret?jimas
Suteikia plaukai atrodo ir jau?iasi sveikesni ir pašalina nešvarumus, kuris occlude folikulus.
Kartu su KONDICIONIERIUMI, suteikia j?g?, pluošto ir padeda ateityje išvengti gedim?.
pakavimo: 250 ml butel?.
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Kondicionierius plaukams šarmais
Reikalavimus, plauk? pluoštas, maitina, stiprina ir suteikia k?no ir blizges?.
pakavimo: vamzdis 200 ml.

DENSIFYING GYDYMO PURŠKIMO
Ple?ia savo plauk? storis nedelsiant. Jau po pirmojo purškimo taikymas kad klientas yra
susipažin?s pakeisti plauk?, plaukai yra daugiau storio ir atrodo stipresnis.
pakuot?: 125 ml purškimo butelis.

DENSIFYING gydymo STEMOXYDINA
Patentuota molekul? met? mokslini? tyrim? laboratorijose rezultatas. Patentuota
Stemoxydina™, 5 % veikliosios firming, maitina galvos od?, atkuria optimal? aplink? pla?iai
atnaujinimui ir papildo j?s? plaukai vos 3 m?nesiai (patvirtinti klinikiniais tyrimais).
pakavimo: d?žut? su 10 buteliuk? 6 ml.
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