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BIOLAGE POKRO?ILÉ - FULLDENSITY
BIOLAGE ROZŠÍRENÉ WELL-BEING ZA?ÍNA OD HLAVY

BIOLAGE rozšírené WELL-BEING za?ína od hlavy
starostlivos? o vlasy ošetrenie na mieru konkrétnym potrebám každej vlasov
Vlasy estetické potreby ?ahko zistia a vyžadujú okamžitú odpove? na riešenie
každodenných problémov. Pohybuje Biolage kontrast krehkos?, crespo, dehydratácia a
farbu, ktorá má tendenciu slabnú?. filozofia je filozofia, ktorá sa nachádza pod hranicou
krásu, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi: krása, ktorá pochádza z ochrany životného
prostredia a biodiverzity; krása žiaduce a trvale udržate?né; Krása a wellness stylistov a
klientov. trvalo udržate?ný rozvoj spolo?nosti je neustále snaží zníži? spotrebu energie a
vody, a minimalizova? emisie a odpad z výroby produktov. V roku 2011, US-založené
výrobné zariadenia Biolage znížená 30% CO ² a recyklované 96% odpadu na výrobu
energie. Cie?om je zníži? ekologickú stopu 60% do roku 2020. Okrem toho, až 40%
výrobkov sú balené v balíkov, PCR (príspevok spotrebite?skej recyklované). Tak, že do
roku 2020, 100% všetky nové výrobky majú environmentálne alebo sociálne výhody. krásy
prírody, veda odhalila prvýkrát Biolage predstavuje inovatívny prístup založený na vzorce
BIOMATCH, inšpirovaný funk?né krásu prírody. Veda vzorce sa na charakter vytvori?
kvalitné vlasy Starostlivos? o výrobky, ktoré môžu pomôc? pri riešení vašich
každodenných problémov. Tak ukázal biomimikry, Príroda-inšpiroval disciplíny
mechanizmy, neustále si najlepšie výsledky.

FULLDENSITY
Úbytok hustoty a úbytkom ohrozujú vnímanie seba. Príznaky sú štiepené vlasy krehkos?,
rozbitie a nižšiu hustotu a objem. Riešenie poskytuje FULLDENSITY riadok, ktorý dáva
pocit okamžité zahus?ovanie a znižuje kapilárnu prestávky pre plný vzh?ad s dlho-trvajúce
výsledky. Aktívne zložky produktu únie medzi prírody a vedy, sú:
Biotín, obsahoval orechy da? silu vlasov;
• Zinok DPS;
• Gluco-omega.

Šampón pre rednúce vlasy
Dáva vlasy vyzera? a cíti? zdravšie a odstra?uje ne?istoty, ktoré pohlcova? folikulu. Spolu
s KONDICIONÉR, dáva silu vlákniny a pomáha predchádza? budúcim zlomenie.
balenia: f?aša 250 ml.
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Kondicionér pre vlasy riedený
Podmienky vlákniny vlasy, vyživuje, posil?uje a dáva telo a lesk.
balenia: rúry 200 ml.

DENSIFYING SPRAY NA OŠETRENIE
Rozširuje Hrúbka vlasov okamžite. Už po prvom uplatnení sprej vlasy, že zákazník je
informovaný o zmene, vlasy sú viac husté a zdá sa, že silnejší.
balenie: sprej 125 ml f?aša.

DENSIFYING lie?ba STEMOXYDINA
Patentovaná molekula výsledkom rokov výskumu v laboratóriách. Patentovaný
Stemoxydina™, 5% aktívnej spevnenie, vyživuje pokožky, optimálne prostredie pre
rozšírené obnovenie obnoví a dopl?ovanie vlasy len 3 mesiace (potvrdené pod?a
klinických štúdií).
balenia: box s 10 f?ašti?iek 6 ml.
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