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  SHAMPOO MEN FALL pH 4,8 
Jemn? ?istí vlasy a vlasovou pokožku, odstraní závoj mastnoty, které ?asto doprovází
vypadávání vlas? mužské. Miniaturizované vlasy, více vystaveni vn?jší agresi, je chrán?ný,
vyztužený a stimuloval r?st, zatímcoskalp je osv?žují. Moduluje ú?inek 5 - alfa -
reduktázy,enzym podílející se na patogenezi androgenní alopecie.
balení : láhev 250/1000 ml 

  intenzivní lé?ba FALL MAN pH 3,5 
Stimuluje r?st vlas?, posiluje kotevní systém a prodlužuježivotnost fáze vlas? pomáhá
inhibici p?sobení 5 - alfa - reduktázy a p?em?nu testosteronu na dihydrotestosteron, který
je zodpov?dný za androgenní alopecie a zán?t související. Má silné antioxida?ní ú?inky a
zvyšuje pr?tok mikrocirkulace, revitalizace metabolismus vlasového žárovky. 

 DÁVKOVÁNÍ : FALL androgenní - INTENZIVNÍ OŠET?ENÍ
KROK 1 : 1 lahvi?kadenn? po dobu 2 týdn?
KROK 2 : 3 lahvi?ky týdn? po dobu 4 týdn? 

 pádový faktor - INTENZIVNÍ OŠET?ENÍ
KROK 1 : 3 lahvi?ky týdn? po dobu 4 týdn?
KROK 2 : 2 lahvi?ky týdn? po dobu 6 týdn? 

 PREVENCE - ÚDRŽBA
1-2 ampule týdn?
Balení : 13 x 6 ml lahvi?ek ks 

  GEL CREAM LIGHT pH 7 
Speciální krémová textura umož?uje snadnou aplikaci a lehké držení a m?kké. Sv?ží a
rychlá, hydratuje ú?es pro obnovitelné po celý den. Obohacen o komplex esenciálních
aminokyselin Amino Concentrée.
Držte Level: 1
Kontejner : 200 ml tuba 
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  GEL MEDIUM pH 6 
Záruky držené bez zbytk? a maximální tvá?itelností, respektovat rovnováhu vlas? a
hydrataci. To dává objem a obohacuje texturu. Obohacený komplex esenciálních
aminokyselin Amino Concentrée.
Držte úrove? 2
Kontejner : 200 ml tuba 

  GEL GLOSS EXTREME pH 6 
Modeluje vlasy pro lesklý efekt a strukturované dlouhodobé. Vhodné pro odd?lování,
formování a upevn?ní extrémní styly houževnat?. Poskytuje intenzivní lesk. Obohacený
komplex esenciálních aminokyselin Amino Concentrée.
Úrove? t?snosti : 4
Kontejner : 200 ml tuba 

  WAX MATT FORTE PLAYABLE pH 7 
Zkontrolujte pohyb bez ztuhnutí vlas? dává p?irozený povrch. Snadno p?ipravovány s
rukama, žádné zbytky. Vymývá snadno šamponem. Obohacen o komplex esenciálních
aminokyselin Amino Concentrée.
Držte úrove? : 3
Balení: 100 ml jar 

  WAX EXTREME MATT pH 6,5 
Odd?luje a definuje jednotlivé struktury prameny nebo celý skalp. Ideální pro plísn? a
rozkládají. Vymývá snadno šamponem. Obohacen o komplex esenciálních aminokyselin
Amino Concentrée.
Úrove? t?snosti : 4
Balení: 100 ml jar 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

