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Trichology , din greac? thrix (p?r) ?i logo-uri (studiu) înseamn? literalmente studiul de p?r
?i tot ceea ce care se refer? la ele , inclusiv orice anomalii. Cartel trichology doar ca ?tiin??
, exist? deja deoarece antic ori si de aceea nu este o descoperire recent?. În ultima vreme,
cu toate acestea, acest termen a fost larg r?spândit, dar nu întotdeauna în totalitate
relevante. Este într-adev?r , a încercat s? dea aceast? disciplin? , publicitate, motive
adesea caracteristici nu sunt relevante. , Grija, este pentru noi de ÈLEGY
HAIREVOLUTION , pur ?i simplu înseamn? cunoa?terea parul , ?tiu structura ?i
mecanismele care regleaza cresterea, cunosc cauzele fenomenelor care le afecteaz?,
scopul este de a preveni pentru a trata orice pete a lor conexe. De aceea, credem c?
cuno?tin?ele mare avem problemei cu care ne desfasuram activitatea , mai multe rezultate
sunt disponibile. Personalul tehnic?/?tiin?ific? a ÈLEGY HAIREVOLUTION , cu
cuno?tin?ele sale profunde în acest domeniu ?i cu contribu?ia de me?teri consacra?i
profesional, creat GENEA este o linie de produse pentru a satisface fiecare nevoie. Prin
urmare, , face p?rul, , cu linia GENEA devine pentru un coafor este sistemul de operare
ideal?, care d? mod de a l?rgi profesionalismul s?u , care s? permit?-l pentru a exprima
mai bine abilit??ile lor.
Linia este format din 21 produse adaptate pentru a aborda toate tipurile de anomalii.
ÈLEGY HAIREVOLUTION , , de asemenea,, ofer? clien?ilor s?i toate asisten?? tehnic?
pentru abordarea , grij?, .

• TRATAREA baie pH 6.0 COMPANION SIMILAR cu SEBUM
Indicat pentru cur??area de scalp si par normal.
Ingrediente: anionici, non-ionici este amfoteri , capilar, conditionat, glicolic extractul de
nalba.
• TRATAREA baie pentru MATREATA SCALPULUI pH 6,4
Indicat pentru cazuri de matreata înso?ite de sentimente irita?ie ?i mânc?rime a scalpului.
Ingrediente: anionici, non-ionici ?i amfoteri alantoina , , glicolic extracte de urzica, anti-
m?trea?? agen?ii, .
• NORMALIZAREA lotiune pentru SCALP cu MATREATA pH 6.2
Potrivit pentru exfoliere excesiv? a scalpului duce la apari?ia m?tre?ii.
Ingrediente: glicolic extractul de Arnica , Urzica, rozmarin , salvie , m?trea??, Timo, agent,
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proteine hidrolizate alantoina , Zeina sulf, factorului de hidratare, .
• PIERDEREA PARULUI prevenirea baie pH 5.5
Resetare de stat c? igiena naturale scalpului.
Ingrediente: anionici, non-ionici ?i amfoteri , , panthenol, extract de Gingko Biloba,
hidrolizat colagen , moisturisers naturale, acid glicolic.
• PREVENTIV? între?inere lotiune par pH 5.5
În cazul în care slab p?r , subtiat, atonici.
Ingrediente: extract glicolic din China , mesteacan , Hypericum, hidrolizate de proteine
vegetale, clorhidrat de piridoxina, panthenol.
• CONCENTRAT lotiune pentru HAIR LOSS PREVENTION pH 5.0
Intervine în îmbun?t??irea ?i între?inerea de condi?ii igienice a scalpului.
Ingrediente: extract glicolic de Gingko Biloba , Stejar, Coada soricelului, Aloe , Ginseng,
Hypericum, m?tase proteine , panthenol, ap? de sulf Zeina.
• TOAMNA prevenirea concentrat EXTRACT de p?r pH 6.0
Adecvat în toate situa?iile nu sl?birea , patologice sub?ierea ?i c?derea p?rului.
Ingrediente: extract glicolic de St John, s wort , Afine, Capsicum , China, Mint, alantoin?.
• ESENTA n ° 1
În toate cazurile de tensiune , durere ?i mânc?rime a scalpului.
Ingrediente: Musetel de ulei esen?ial , Melissa, Steaua , Marigold, complexe de ulei de
soia vitamine.
• ESENTA n ° 2
În toate cazurile de tensionat? ?i inflamat scalpului.
Ingrediente: Menta ulei esential salvie , Harry, , Eucalipt soia, Complexul de vitamine.
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