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BIOLAGE ADVANCED WELL-BEING începe de la cap
îngrijirea p?rului tratamente personalizate nevoilor specifice de fiecare fir de par
P?r nevoile estetice sunt identificate u?or ?i necesit? un r?spuns imediat pentru a rezolva
problemele de zi cu zi. Variaz? Biolage contrastul fragilitatea, crespo, deshidratare si
culoare, care tinde s? se estompeze. filosofia este filozofia care st? la baza linia de
frumusete, care se exprim? în moduri diferite: frumusetea care vine de la protec?ia
mediului ?i a biodiversit??ii; frumusetea de a furniza dorit ?i durabil?; frumuse?e ?i
wellness de stilisti si clienti. durabilitatea companiei este în mod constant eforturi pentru a
reduce consumul de energie ?i ap?, ?i reduce emisiile ?i de?euri de la fabricarea
produselor. În 2011, facilitatea de produc?ie din SUA Biolage reduce cu 30% CO ² ?i
reciclate 96% de de?euri pentru a produce energie. Scopul este de a reduce amprenta
ecologic? de 60% pân? în 2020. În plus, pân? la 40% din produsele sunt ambalate în
pachete din PCR (post de consum reciclate). Astfel c?, pân? în 2020, 100% din toate noile
produse au un beneficiu mediu sau sociale. frumusetea naturii revelat de ?tiin?? pentru
prima dat? Biolage prezint? o abordare inovatoare bazat? pe formule BIOMATCH, inspirat
de func?ionale frumuse?ea naturii. Formule de stiinta arata natura de a crea calitate
p?rului produse de îngrijire, care v? pot ajuta s? rezolva problemele tale de zi cu zi. A?a a
ar?tat biomimicry, mecanismele de disciplina natura-inspirat, se poate ob?ine în mod
continuu cele mai bune rezultate.

FULLDENSITY
Pierderea de densitate ?i sub?ierea amenin?? s? submineze percep?ia de sine. Semnele
sunt subtiat parul fragilitatea, ruperea ?i mai mic? densitate si volum. Solu?ia este
prev?zut? cu linia de FULLDENSITY, care d? un sentiment de îngro?are instantanee ?i
reduce capilar pauze pentru un aspect complet cu rezultate de durat?. Ingredientele
active, produs de o uniune între natur? ?i ?tiin?a, sunt:
Biotina, nuci de izolare, pentru a da puterea de p?r;
• Zinc PCA;
• Gluco-omega.

Sampon pentru rarirea parului
Ofer? p?rului privire ?i feel de s?n?tos ?i îndep?rteaz? impurit??ile care astupa folicul. -A
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lungul cu balsam, d? putere s? fibre ?i ajut? la prevenirea ruperii viitoare.
de ambalare: sticla de 250 ml.

Balsam pentru p?r diluat
Condi?iile fibra parului, hraneste, intareste si da corp si stralucire.
de ambalare: tub 200 ml.

DENSIFYING SPRAY TRATAMENT
Extinde instantaneu grosimea parului. Deja dupa prima aplicare a spray este par c?
clientul este con?tient de schimbare, parul este mai gros si par a fi mai puternic.
ambalare: 125 ml sticla cu pulverizator.

DENSIFYING tratament cu STEMOXYDINA
Patentat molecula rezultatul a ani de cercetare în laboratoare. Stemoxydina™ brevetat, 5%
activ fermitate, hranirea scalpului, recreeaz? un mediu optim pentru reînnoirea pe scar?
larg? ?i reface p?rul t?u în doar 3 luni (confirmate de studiile clinice).
de ambalare: cutie cu 10 flacoane de 6 ml.
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