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Oborov , z gréckeho thrix (vlasy) a logos (štúdia) doslova znamená štúdium vlasov a
všetko ?o sa týka ich, vrátane akéko?vek abnormality. Oborov kartelu rovnako ako veda ,
už od dávnych ?asoch a preto nie je nedávny objav. V poslednej dobe však tento termín
už šíri široké, ale nie vždy úplne relevantné. Je to naozaj , sa snažili da? tejto disciplíny,
reklama, dôvodov ?asto funkcie nie sú relevantné. , Stara?, je pre nás ÈLEGY
HAIREVOLUTION , jednoducho znamená pozna? vaše vlasy, vedie? štruktúry a
mechanizmy, ktoré regulujú rast, pozna? prí?iny javov ovplyv?ujúcich ich, cie?om je
zabráni? lie?i? žiadne škvrny na ich príbuzných. Preto veríme, že vä?šie vedomosti máme
veci s ktorými pôsobíme , ?alšie výsledky sú k dispozícii. Technickú/vedeckú
zamestnancov ÈLEGY HAIREVOLUTION , s jeho hlboké vedomosti v tejto oblasti a za
ú?asti expertov profesionálnych kaderníkov, vytvoril GENEA je rad výrobkov splni? všetky
potreby. Preto , Do vlasov, s líniou GENEA sa stáva pre kaderníctvo je ideálny opera?ný
systém, ktorý dáva spôsob, ako rozšíri? jeho profesionalitu , mu umož?uje lepšie vyjadri?
svoje schopnosti.
Linka sa skladá z 21 výrobky vhodné rieši? všetky druhy anomálií. ÈLEGY
HAIREVOLUTION , aj, ponúka svojim klientom všetky technickú pomoc prístup ,
starostlivosti, .

• LIE?ENIE KÚPE? pH 6,0 SPOLO?NÍK PODOBNÁ MAZU
Indikovaný na O?ista pokožku hlavy a vlasy.
Ingrediencie: aniónové, neiónové je AMFOLYTICKÉ , kapilárnej, Klimatizácia, glykolová
extraktu slez.
• Lie?ba KÚPE? pre lupiny pH 6.4
Uvádza pre prípady lupín sprevádzané pocitmi podráždenie a svrbenie vlasovej pokožky.
Ingrediencie: aniónové a neiónové a AMFOLYTICKÉ , , glykolová vý?ažky zo žih?avy,
proti lupinám agentmi alantoín.
• Normalizácia LOTION pre vlasovú pokožku s LUPINAMI pH 6.2
Vhodný pre nadmerné odlupovanie pokožky hlavy za následok výskyt lupín.
Ingrediencie: glykolová extrakt Arnica , Žih?ava, rozmarín , Sage, lupiny, Timo, agent ,
proteín hydrolyzáty alantoín, Zeina síry, hydrata?ný faktor, .
• KÚPE? prevencie straty vlasov pH 5,5
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Obnovenie štátu že prírodné vlasovú pokožku hygieny.
Ingrediencie: aniónové a neiónové a AMFOLYTICKÉ , , panthenol, extraktu z Ginkgo
Biloba, hydrolyzovaný kolagén , prirodzený hydrata?ný, Kyselina glykolová.
• PREVENTÍVNA údržba LOTION vlasy pH 5,5
V prípade slabé vlasy , štiepené, atonici.
Ingrediencie: glykolová extrakt z ?íny , Breza, Hypericum, hydrolyzované rastlinné
bielkoviny, pyridoxín hydrochlorid, panthenol.
• KONCENTROVANÝ krém pre prevenciu vypadávanie vlasov pH 5.0
Zasahuje na zlepšenie a údržbu hygienické podmienky vlasovej pokožky.
Ingrediencie: glykolová extraktu z Ginkgo Biloba , Dub, Rebrí?ek, Aloe, Ženšen,
Hypericum, hodvábne proteíny , panthenol, Zeina sírenej vode.
• JESE? prevencie koncentrovaný extrakt vlasy pH 6,0
Vhodné vo všetkých situáciách nie oslabenie , patologické rednutie vlasov a vypadávanie.
Ingrediencie: glykolová extrakt zo St John je wort , ?u?oriedka, paprika , ?ína, Mint,
alantoín.
• PODSTATOU n ° 1
Vo všetkých prípadoch napätia , boles? a svrbenie vlasovej pokožky.
Zloženie: Esenciálny olej Harman?ek , Melissa, Sage , Nechtík, komplex vitamínov sójový
olej.
• PODSTATOU ?. 2
Vo všetkých prípadoch napäté a bo?avé skalp.
Ingrediencie: Mincov?a esenciálny olej , Timo, Sage , Eucalyptus, sója, komplex
vitamínov.
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