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Trichology , fra græsk thrix (hår) og logos (studiet) bogstaveligt betyder studiet af hår og
alt der vedrører dem. , herunder eventuelle afvigelser. Trichology kartellet ligesom
videnskab , findes allerede siden gamle og er derfor ikke en ny opdagelse. Sidst, men har
dette udtryk været spredt bredt men ikke altid helt relevant. Det er faktisk , forsøgt at give
denne disciplin , reklame, for grunde ofte funktioner ikke relevante. , Passe, er for os af
ÈLEGY HAIREVOLUTION , simpelthen betyder at kende dit hår , ved strukturen og de
mekanismer, der regulerer væksten, ved årsagerne til de fænomener, der berører dem,
mål er at forhindre at behandle eventuelle pletter på deres relateret. Vi mener derfor, at
større viden vi har om sagen, som vi opererer , der foreligger flere resultater.
Teknisk/videnskabelige personale af ÈLEGY HAIREVOLUTION , med sin dybe viden på
dette område og med bidrag fra ekspert professionelle frisører, lavet GENEA er en linje af
produkter, der opfylder ethvert behov. Derfor , gøre hår, med linjen GENEA bliver for en
frisør er det ideelle operativsystem, der giver måde at udvide sin professionalisme , tillader
ham til bedre udtrykke deres evner.
Linjen består af 21 produkter egnet til at bekæmpe alle former for misdannelser. ÈLEGY
HAIREVOLUTION , også, tilbyder sine kunder alle teknisk bistand til tilgang , til at passe, .

• Behandling af BADEKAR pH 6.0 FØLGESVEND ligner SEBUM
Indiceret til udrensning hovedbunden og normale hår.
Ingredienser: anioniske, nonioniske er amfotere , kapillær konditionering glycolic udtræk af
Katost.
• TREATING bad for SKÆL SCALP pH 6.4
Indiceret til tilfælde af skæl ledsaget af følelser irritation og kløe i hovedbunden.
Ingredienser: anioniske, nonioniske og amfotere , , glycolic ekstrakter af brændenælde,
anti-skæl agenter, allantoin.
• NORMALISERE LOTION til hovedbunden med SKÆL pH 6.2
Velegnet til overdreven afskalning af hovedbunden resulterer i udseendet af skæl.
Ingredienser: glycolic ekstrakt af Arnica , Brændenælde, rosmarin , Sage , skæl, Timo,
agent , protein hydrolysater allantoin , Zeina svovl, fugtgivende faktor, .
• HÅR tab forebyggelse bad pH 5,5
Nulstil stat at naturlige hovedbunden hygiejne.
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Ingredienser: anioniske, nonioniske og amfotere , , panthenol, uddrag af Gingko Biloba,
hydrolyseret kollagen , naturlige fugtgivere, glykolsyre.
• FOREBYGGENDE vedligeholdelse LOTION hår pH 5,5
I tilfælde af svage hår tyndet, , atonici.
Ingredienser: glycolic ekstrakt af Kina , Birk , Hypericum, hydrolyseret vegetabilsk protein
pyridoxin-hydrochlorid panthenol.
• KONCENTRERET LOTION for hårtab forebyggelse pH 5,0
Intervenerer i forbedring og vedligeholdelse af hygiejniske forhold i hovedbunden.
Ingredienser: glycolic ekstrakt af Gingko Biloba , Eg , Yarrow, Aloe , Ginseng, Hypericum,
silke proteiner , panthenol, Zeina svovl vand.
• FALL forebyggelse af koncentreret ekstrakt hår pH 6.0
Velegnet i alle situationer ikke svække , patologiske udtynding og hår tab.
Ingredienser: glycolic ekstrakt af Perikon , Blåbær, Capsicum , Kina , Mint, allantoin.
• ESSENSEN n ° 1
I alle tilfælde af spænding , ømhed og kløe i hovedbunden.
Ingredienser: Kamille æterisk olie , Melissa, Sage , Morgenfrue, komplekse vitaminer soja
olie.
• ESSENSEN n ° 2
I alle tilfælde af spændte og ømme hovedbunden.
Ingredienser: Mint æterisk olie , Timo, vismand , Eukalyptus soja, kompleks af vitaminer.
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