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BIOLAGE AVANCERET VELVÆRE STARTER FRA HOVED

BIOLAGE avanceret velvære starter fra hoved
hårpleje behandlinger skræddersyet til de specifikke behov af hver hår
Hår æstetiske behov identificeres nemt og kræver en øjeblikkelig svar til at løse
hverdagens problemer. Spænder Biolage kontrast skrøbelighed, crespo, dehydrering og
farve, der har tendens til at falme. filosofi er den filosofi, der ligger bag linjen skønhed, som
udtrykker sig på forskellige måder: den skønhed, der kommer fra beskyttelse af miljø og
biodiversitet; Skønheden i ønskeligt og bæredygtig; den skønhed og wellness stylister og
klienter. bæredygtighed virksomheden konstant stræber efter at reducere vand- og
energiforbrug, og minimere emissioner og affald fra fremstilling af produkter. I 2011, den
USA-baserede produktionsanlæg Biolage reduceret 30% CO ² og genanvendt 96% af
affaldet til at producere energi. Målet er at reducere det økologiske fodaftryk på 60% inden
2020. Derudover er op til 40% af produkterne, der pakket i pakker af PCR (post forbruger
genbrugspapir). Så inden 2020, 100% af alle nye produkter har miljømæssige eller sociale
fordele. Skønheden i naturen, revealed af videnskab for første gang Biolage præsenterer
en innovativ tilgang baseret på formler BIOMATCH, inspireret af den funktionelle skønhed
i naturen. Videnskab formler ser på naturen til at skabe top kvalitet hår plejeprodukter, der
kan hjælpe dig med at løse deres hverdagsproblemer. Så Biomimetik, natur-inspirerede
disciplin mekanismer, har vist kan det løbende få de bedste resultater.
FULLDENSITY
Tab af tæthed og udtynding, truer med at undergrave opfattelsen af selvet. Skiltene er
tyndet hår skrøbelighed, brud og lavere tæthed og volumen. Løsningen er leveret af den
FULLDENSITY linje, som giver en følelse af instant fortykkelse og reducerer kapillær
pauser for en fuld kig med langvarige resultater. De aktive ingredienser, produktet af en
Union mellem natur og videnskab, er:
Biotin, indeholdt nødder, at give håret styrke;
• Zink PCA;
• Gluco-omega.
Shampoo til tyndere hår
Giver håret udseendet sundere og fjerner urenheder, at occlude hårsækken. Langs med
BALSAM, giver styrke til fiber og hjælper med at forhindre fremtidige brud.
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emballage: 250 ml flaske.
Balsam til håret tyndet
Betingelser håret fiber, nærer, styrker og giver krop og glans.
emballage: rør af 200 ml.
DENSIFYING BEHANDLING SPRAY
Udvider tykkelsen af dit hår øjeblikkeligt. Allerede efter den første anvendelse af spray er
håret, at kunden er bekendt med ændringen, hår er mere tyk og synes stærkere.
emballage: 125 ml sprayflaske.
DENSIFYING behandling med STEMOXYDINA
Patenteret molekyle resultatet af mange års forskning i laboratorier. Den patenterede
Stemoxydina™, 5% aktive opstrammende, nærende hovedbunden, genskaber et optimalt
miljø for omfattende fornyelse og efterfylder din hår i kun 3 måneder (bekræftet af kliniske
forsøg).
emballage: æske med 10 hætteglas med 6 ml.
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