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Trichology , dan Yunanca thrix (saç) ve logos (çal??ma) onlar? ilgilendiren saç ve her ?ey
çal??ma anlam? , anormallikleri de dahil olmak üzere. Sadece bilim olarak trichology
karteli , beri Antik kez ve bu nedenle son bir ke?if de?il zaten. Son zamanlarda, ancak, bu
terimi geni? yay?l?r ama her zaman tamamen alakal? de?il oldu. Gerçekten de ,
nedenlerle s?k s?k ?ekil alakal? de?il bu disiplin , reklam, vermeye çal??t?m. , Kendine iyi
bak, oldu?unu bize ÈLEGY , sadece Saç?n bilerek anlam?na gelir , yap?s? ile büyüme
düzenleyen mekanizmalar , onlar? etkileyen olaylar?n nedenlerini biliyorum, amaçt?r
önlemek için HAIREVOLUTION için herhangi bir kusurlar? ile ilgili onlar?n tedavisi için. Bu
nedenle, biz bu büyük bilgi ile faaliyet madde inan?yoruz , daha sonuçlar? mevcuttur.
ÈLEGY HAIREVOLUTION , ile bu konuda derin bilgisi ve uzman profesyonel salonlar?n
katk?lar? ile, olu?turulan teknik/bilimsel kadro GENEA ürünlerin her ihtiyac?n? kar??lamak
için bir çizgi oldu?unu. Bu nedenle , Saç Do GENEA olur Kuaför onun profesyonellik
geni?letmek için yol verir ideal i?letim sistemi için sat?r? ile, , onun yeteneklerini daha iyi
express için izin.
Çizgi anomaliler her türlü mücadele için uygun 21 ürünleri olu?ur. ÈLEGY
HAIREVOLUTION , da, bütün teknik yard?m , bak?m için, yakla??m? mü?terilerine
sunmaktad?r.

• TEDAV? banyo pH 6,0 COMPANION benzer SEBUM
Kafa derisi ve saç normal temizlik için gösterilir.
Malzemeler: Anyonik, non-iyonik amphoteric , , ebegümeci glikolik özü Klima, k?lcal.
• BANYO KEPEK saç DER?S? pH 6.4 için tedavi
Kafa derisi ka??nt? ve duygular tahri? taraf?ndan e?lik kepek durumlar için gösterilir.
Malzemeler: Anyonik, non-iyonik ve amphoteric , , ?s?rgan glikolik özler, kepek önleyici
Ajan, allantoin.
• Kafa DER?S? losyonu KEPEK pH 6.2 ile NORMAL?ZE
Kafa derisi kepek bir görünüm ortaya ç?kan a??r? dökülüyor için uygundur.
Malzemeler: glikolik özü , , faktörü nemlendirici Arnica , Is?rgan, Rosemary , bilge , kepek,
Timo, Ajan protein hidrolizatlar?n?n allantoin Zeina kükürt, , .
• Saç Dökülmesi Önleme banyo pH 5.5
Bu do?al saç derisi hijyen devlet S?f?rla.
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Malzemeler: Anyonik, non-iyonik ve amphoteric hidrolize kolajen , do?al nemlendiriciler,
glikolik asit , , panthenol, Gingko Biloba özü, .
• KORUYUCU bak?m losyonu saç pH 5.5
Zay?f saçlar durumunda , inceltilerek, atonici.
Malzemeler: glikolik özü Çin , hydrolysed Birch , Hypericum, bitkisel protein , Piridoksin
hidroklorür, panthenol.
• KONSANTRE losyon saç dökülmesi önleme pH 5,0
Geli?tirme ve bak?m kafa derisi hijyen ko?ullar?n?n müdahale eder.
Malzemeler: Gingko Biloba , Me?e , Civanperçemi, Aloe , Ginseng, Hypericum, glikolik özü
ipek proteinleri , panthenol, Zeina kükürt su.
• DÜ?ME önleme TOPLANMI? saç AYIKLAMAK pH 6,0
Uygun olmayan zay?flamas? tüm durumlarda , patolojik inceltme ve saç dökülmesi.
Malzemeler: glikolik özü St John, s Wort , Blueberry, biber , Çin , Temiz, allantoin.
• Öz n ° 1
Gerginlik her durumda , a?r? ve ka??nt? kafa derisi.
Malzemeler: Papatya uçucu ya? , Melissa, bilge , Kadife çiçe?i, karma??k vitaminler soya
ya??.
• Öz n ° 2
Gergin ve hassas saç derisi her durumda.
Malzemeler: nane esans , Timo, bilge , Okaliptüs Soya, vitamin kompleksi.
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