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BIOLAGE avançado inicia o bem-estar da cabeça
tratamentos capilares personalizados para as necessidades específicas de cada cabelo
Necessidades estéticas de cabelo são identificadas facilmente e exigem uma resposta
imediata para resolver problemas cotidianos. Varia a fragilidade de contraste Biolage,
crespo, desidratação e cor que tende a desvanecer-se. filosofia é a filosofia que está
subjacente a linha de beleza, que se expressa de diferentes maneiras: a beleza que vem
de protecção do ambiente e da biodiversidade; a beleza da oferta desejável e sustentável;
a beleza e o bem-estar de clientes e estilistas. sustentabilidade a empresa está
constantemente se esforçando para reduzir o consumo de energia e água e minimizar as
emissões e resíduos da fabricação dos produtos. Em 2011, a instalação de produção
norte-americana Biolage reduziu de 30% CO ² e reciclados 96% dos resíduos para
produzir energia. O objetivo é reduzir a pegada ecológica de 60% até 2020. Além disso,
acima de 40% dos produtos são embalados em pacotes de PCR (pós-consumo
reciclado). Para que, até 2020, 100% de todos os novos produtos têm benefício ambiental
ou social. a beleza da natureza revelada pela ciência, pela primeira vez Biolage apresenta
uma abordagem inovadora com base nas fórmulas Thetis, inspirado pela beleza da
natureza funcional. Fórmulas de ciência Olhem para a natureza para criar cabelo de
qualidade superior de produtos de cuidados que podem ajudá-lo a resolver seus
problemas cotidianos. Então o biomimetismo, mecanismos de disciplina inspirados na
natureza, tem demonstrado continuamente pode obter os melhores resultados.

FULLDENSITY
Perda de densidade e desbaste ameaçam minar a percepção do self. Os sinais são a
fragilidade do cabelo diluído, ruptura e baixa densidade e volume. A solução é fornecida
pela linha FULLDENSITY, que dá uma sensação de engrossamento instantânea e reduz
a quebra capilar para um olhar completo com resultados duradouros. Os ingredientes
ativos, o produto de uma União entre natureza e ciência, são:
Biotina, porcas contidas, para dar força de cabelo;
• Zinco PCA;
• Gluco-ômega.

Shampoo para queda de cabelo
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Dá a cabelo aparência mais saudável e remove as impurezas que obstruir o folículo.
Junto com o condicionador, dá força para a fibra e ajuda a prevenir futuras quebras.
embalagem: garrafa de 250 ml.

Condicionador para cabelo diluído
Condições a fibra capilar, nutre, fortalece e dá corpo e brilho.
embalagem: tubo de 200 ml.

SPRAY DE TRATAMENTO DENSIFICADOR
Expande a espessura do seu cabelo instantaneamente. Já após a primeira aplicação do
spray é o cabelo que o cliente está ciente da mudança, o cabelo é mais grosso e parece
mais forte.
embalagem: frasco de spray 125 ml.

TRATAMENTO DENSIFICADOR com STEMOXYDINA
Molécula patenteada o resultado de anos de pesquisa em laboratórios. O Stemoxydina™
patenteado, 5% ativo reafirmante, Nutrir o couro cabeludo, recria um ambiente ideal para
renovação generalizada e reabastece seu cabelo em apenas 3 meses (confirmados por
testes clínicos).
embalagem: caixa com 10 ampolas de 6 ml.
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