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BIOLAGE avançada comença el benestar des de cap
cura del cabell tractaments personalitzats a les necessitats específiques de cada pèl
Perruqueria estètics necessitats s'identifiquen fàcilment i requereixen una resposta
immediata per a resoldre problemes quotidians. Gammes Biolage contrasten fragilitat,
crespo, deshidratació i color que tendeix a desaparèixer. la filosofia és la filosofia que
subjau en la línia de la bellesa, que s'expressa de diferents maneres: la bellesa que ve de
protegir el medi ambient i la biodiversitat; la bellesa de proporcionar convenient i
sostenible; la bellesa i el benestar dels estilistes i clients. Sostenibilitat de l'empresa
s'esforça constantment per reduir el consum d'energia i aigua i minimitzar les emissions i
residus de la fabricació dels productes. En 2011, la facilitat de producció basat en els EUA
Biolage reduïda 30% CO ² i reciclat 96% dels residus per a produir energia. L'objectiu és
reduir la petjada ecològica d'un 60% el 2020. A més, fins a un 40% dels productes estan
envasats en paquets de PCR (consumidor correu reciclat). Així que, per al 2020, 100% de
tots els nous productes tenen benefici ambiental o social. la bellesa de la naturalesa
descoberta pels ciència per primera vegada Biolage presenta un enfocament innovador
basat en fórmules BIOMATCH, inspirat per la bellesa de la naturalesa funcional. Fórmules
de ciència mirar natura crear cabell de qualitat de productes de cura que pot ajudar a
resoldre els seus problemes quotidians. Manera que la biomímesi, mecanismes inspirats
en la naturalesa disciplina, ha demostrar que contínuament es poden obtenir els millors
resultats.

FULLDENSITY
Pèrdua de densitat i aprimament amenacen de soscavar la percepció del jo. Els senyals
són cabell aprima fragilitat, trencament i menor densitat i volum. La solució és
proporcionada per la línia FULLDENSITY que dóna una sensació de engruiximent
instantània i redueix capil·lar pauses per a una mirada plena amb resultats duradors. Els
principis actius, el producte d'una unió entre natura i ciència, són:
Biotina, nous continguts, donar força cabell;
• El zinc PCA;
• Gluco-omega.

Xampú d'aprimament del cabell
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Dóna el cabell aspecte saludable i elimina les impureses que obstruir el fol licle. Al llarg de
amb el condicionador, dóna força a la fibra i ajuda a evitar el trencament futur.
envasos: ampolles de 250 ml.

Condicionador per al cabell s'Aprima
Condicions de la fibra del cabell, nodreix, reforça i dóna el cos i la brillantor.
envasos: tub de 200 ml.

DENSIFICADORA TRACTAMENT DE L'AEROSOL
S'expandeix el gruix del seu cabell instantàniament. Ja després de la primera aplicació de
la polvorització és el pèl que el client és conscient del canvi, el cabell és més gruixut i
sembla més fort.
embalatge: 125 ml ampolla d'esprai.

TRACTAMENT DENSIFICADORA amb STEMOXYDINA
Molècula patentat el resultat d'anys d'investigació en laboratoris. La Stemoxydina™
patentat, 5% actiu reafirmant, Nodrir el cuir cabellut, recrea un ambient òptim per
renovació generalitzada i torna a omplir el teu cabell en només 3 mesos (confirmats els
assaigs clínics).
envasos: caixa amb 10 de vials de 6 ml.
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