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SISTEM COMPLEX DE PHYSIA

Uleiuri pretioase insufla un sistem de tratare a scalpului cu un con?inut mare de
profesionale. Este potrivit pentru lupt? ?i încetini ?i de toate formele de subtierea în loc
(acut) , în faza de prevenire unde a existat o predispozi?ie pentru caderea parului:
mecanismul caracteristice de func?ionare debit ?i fluxul controlat , ac?iune face acest
potrivite pentru tratamentul p?rului sicriu pierderea problemele indiferent de sex, cu , extra,
spre masculin cele.

Solu?ie alfa
Caracteristici: Districtul tossinica-activarea microcirculatiei descongestionarea-protec?ia
?i consolidarea zidurilor capilar?. Fluxul de efect: lotiune vizeaz? îmbun?t??irea comer?ului
între folicul ?i fluide din jurul ajut? la eliminarea de de?euri celulare ?i îmbun?t??e?te
nutrien?i aprovizionarea foliculare matrice. Con?ine uleiuri esen?iale cu detoxifiere (l?mâie
?i eucalipt) pentru a promova descongestionarea a scalpului (Chili si scortisoara) s?
sprijine schimburile nutritive între celule ?i ?esuturi de stimulare este lini?titor ?i protec?ie
substan?e pentru a optimiza ?i pentru a ra?ionaliza capacit??ile navei. Fara conservanti.
ambalaj: 30 ml sticla. ù

SAMPON INTERFAZIC
Caracteristici: Blând de cur??are (f?r? SLS sau SLES)-hr?ne?te ?i este u?or s? pieptene
lui purificare a p?rului scalpului. Blând formula este gratuit agen?ilor tensioactivi agresiv ?i
respectuos de pH-ul fiziologic a scalpului. Efectul nutritiv de proteine din lapte face tulpini
moale ?i u?or de piept?nat. Folosind ulei menta esential este cunoscut pentru sale de
stimulare ?i eficiente ulei de arbore de ceai este ideal? demachiant purificare a caietului de
sarcini este în cazuri de pierdere a parului excesiv.
ambalare: flacon de 100 ml cu aplicator duza.

OMEGA SOLU?IE
Specifice pentru: consolidarea dumneavoastr? capilar pere?i-purificare ?i revigorant-5-alfa-
reductaza modulare. Scurgerile efect: Lotiune tonica efect , dup? ce sampon
reglementeaz? circula?ia ?i men?inându-l eficient districtul gata s? îndeplineasc? cerin?ele
nutritive ale foliculilor.
ambalaj: 30 ml sticla.
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