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BIOLAGE ruhsal sa?l?k ba?lar ba?tan geli?mi?.
her saç özel ihtiyaçlar? için özelle?tirilmi? saç bak?m tedavileri
Saç estetik ihtiyaç kolayca tan?mlan?r ve günlük sorunlar? çözmek için hemen bir cevap
gerektirir. Biolage kontrast k?r?lganl?k, crespo, dehidratasyon ve yava? yava?
e?ilimindedir renk aral?klar?. Kendini farkl? ?ekillerde ifade güzellik sat?r alt?nda yatan
felsefe felsefedir: çevre ve biyolojik çe?itlilik; koruma gelen güzellik arzu ve sürdürülebilir
sa?lama Güzellik; Güzellik ve sa?l?k stilistler ve mü?teri. Sürdürülebilirlik ?irket sürekli
enerji ve su tüketimini azaltmak ve emisyonlar? en aza indirmek ve at?k ürünlerin imalat?
çabal?yor. 2011 y?l?nda, ABD merkezli üretim tesisi Biolage % 30 indirimli CO ² ve geri
dönü?ümlü % 96's? at?k enerji üretmek için. 2020 y?l?na kadar % 60 ekolojik ayak izi
azaltmak için hedeftir. Buna ek olarak, yukar? ürünleri % 40 PCR (geri dönü?ümlü sonras?
tüketici) yap?lan içinde paketler bulunmaktad?r. 2020 y?l?na kadar tüm yeni ürünleri %
100 çevre ya da sosyal yarar? böylece. ilk kez Biolage bilim taraf?ndan ortaya do?an?n
güzelli?i formülleri BIOMATCH, fonksiyonel do?a güzelli?i ile ilham dayal? yenilikçi bir
yakla??m sunar. Bilim formülleri en kaliteli saç günlük sorunlar?n? gidermenize yard?mc?
olacak bak?m ürünleri olu?turmak için do?aya bak. Biyomimikri, do?a ilham disiplin
mekanizmalar?, göstermi?tir bu yüzden sürekli olarak iyi sonuçlar alabilirsiniz.

FULLDENSITY
Yo?unluk ve inceltme kayb? tehdit kendi alg? zay?flatmak. ?ncelmi? saç k?r?lganl?k,
k?r?lma ve daha dü?ük yo?unluk ve hacim i?aretlerdir. Çözüm anl?k kal?nla?ma duygusu
veriyor ve bir dolu GÖZÜKÜYOR, uzun ömürlü sonuçlar için k?lcal sonlar? azalt?r
FULLDENSITY çizgi taraf?ndan sa?lan?r. Aktif maddeler, do?a ve bilim aras?nda bir birlik
ürün ?unlard?r:
Biotin saç gücü vermek için içerilen f?nd?k;
• Çinko PCA;
• Gluco-omega.

Seyrelmi? Saçlar için ?ampuan
Saç bakmak ve duyumsamak daha sa?l?kl? verir ve folikül t?kaman?n kirleri kald?r?r. Saç
kremi ile birlikte lif için güç veriyor ve gelecekteki k?r?lma önlemeye yard?mc? olur.
Ambalaj: 250 ml ?i?e.
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?nceltilerek saçlar için saç kremi
Saç fiber ko?ullar?, besler, güçlendirir ve vücut ve parlakl?k verir.
Ambalaj: 200 ml tüp.

DENSIFYING TEDAV? SPREY
Senin saç kal?nl??? an?nda geni?letir. Zaten ilk sprey mü?teri de?i?im fark?nda oldu?unu
saç uygulamas?d?r sonra saç daha kal?n ve daha güçlü gibi görünüyor.
Ambalaj: 125 ml sprey ?i?e.

STEMOXYDINA ile tedavi DENSIFYING
Patentli molekül y?ll?k ara?t?rma laboratuarlar?nda sonucu. Patentli Stemoxydina™, % 5
aktif s?k?la?t?r?c?, kafa derisi Besleyici, yayg?n yenilemesinin en iyi bir ortam yeniden
olu?turur ve (klinik taraf?ndan teyit) sadece 3 ayda saç yeniler.
Ambalaj: 6 ml 10 ampul ile kutu.
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