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Trichologie , z ?eckého thrix (vlasy) a loga (studie) doslova znamená studium vlasy a vše,
co se jich týká , v?etn? p?ípadných anomálií. Trichologie kartel stejn? jako v?da , již
existuje, vzhledem k tomu, že staré ?asy a proto není nedávný objev. V poslední dob? se
však tento termín byl ší?í široké, ale ne vždy zcela relevantní. Je to opravdu , pokusil dát
tuto disciplínu , reklamou, z d?vod? ?asto rysy nejsou d?ležité. , Take care, je pro nás
ÈLEGY HAIREVOLUTION, , jednoduše znamená v?d?t vaše vlasy, znám struktury a
mechanismy, které regulují r?st, znát p?í?iny jev?, které se jich týkají, cílem je zabránit lé?it
jakékoliv skvrny na jejich p?íbuzných. Proto v??íme, že v?tší znalost máme záležitost, s
níž p?sobíme , další výsledky jsou k dispozici. Technická/v?de?tí pracovníci ÈLEGY
HAIREVOLUTION , s jeho hluboké znalosti v této oblasti a za p?isp?ní odborné
profesionální kade?níci, vytvo?il GENEA je ?ada produkt? pro spln?ní každé pot?eby.
Proto , Do vlas?, ?árou GENEA stává pro kade?nictví je ideální opera?ní systém, který
dává zp?sob, jak rozší?it svou profesionalitu , mu umožní lépe vyjád?it své schopnosti.
?ádku se skládá z 21 produkt?, které jsou vhodné pro ?ešení všech druh? anomálií.
ÈLEGY HAIREVOLUTION , také, nabízí svým klient?m veškeré technické pomoci na
p?ístup , do pé?e, .

• Lé?ba koupel pH 6.0 COMPANION podobný MAZU
Indikován k ?išt?ní pokožky a normální vlasy.
Ingredience: aniontových, neiontová je amfoterní , kapilární , p?ípravou, glykolová extrakt
sléz.
• TREATING láze? pro LUPY SKALP pH 6.4
Indikován pro p?ípady lupy spolu s pocity podrážd?ní a sv?d?ní pokožky.
Ingredience: aniontové a neiontové amfoterní , glykolová extrakty z kop?ivy proti lup?m
látkami, Alantoin.
• NORMALIZA?NÍ krém pro pokožku s LUPY pH 6.2
Vhodný pro nadm?rné odlupování pokožky hlavy za následek výskyt lup?.
Ingredience: glykolová extrakt Arnica , Kop?iva, Rosemary , mudrc, lupy, Timo, agent ,
bílkovinné hydrolyzáty Alantoin , Václav síry, hydrata?ní faktor, .
• PREVENCE ztráty OBNOVUJÍCÍ pH 5,5
Obnovit stát, že p?írodní skalp hygieny.
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Ingredience: aniontové a neiontové amfoterní , , panthenol, extrakt z Ginkgo Biloba,
hydrolyzovaný kolagen , p?írodní hydrata?ní, kyselina glykolová.
• PREVENTIVNÍ údržba krém vlasy pH 5,5
V p?ípad? slabé vlasy , z?edit, atonici.
Ingredience: glykolová extrakt z ?íny , b?íza , Hypericum, hydrolyzované rostlinné
bílkoviny , Pyridoxin hydrochlorid, panthenol.
• KONCENTROVANÝ krém pro prevenci VYPADÁVÁNÍ vlas? pH 5,0
Zasahuje ve zlepšování a udržování hygienických podmínkách skalp.
Ingredience: glykolová extraktu z Ginkgo Biloba , Dub , ?eb?í?ek, Aloe , Ženšen,
Hypericum, hedvábné proteiny , panthenol, Václav sí?ené vod?.
• PÁDU prevence KONCENTROVANÝ extrakt vlasy pH 6.0
Vhodná ve všech situacích není oslabení , patologické ?ídnutí a vypadávání vlas?.
Ingredience: glykolová extrakt t?ezalka , Bor?vka, paprika , ?ína , Mint, Alantoin.
• PODSTATU n ° 1
Ve všech p?ípadech nap?tí , bolestivost a sv?d?ní pokožky.
Ingredience: He?mánkový esenciální olej , Melissa, mudrc , Marigold, komplex vitamíny
sójové oleje.
• PODSTATU n ° 2
Ve všech p?ípadech napjaté a bolestivé skalpu.
Ingredience: Mincovna esenciální olej , Timo, mudrc , Sója eukalyptus, komplexu vitamín?.
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