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Trichology , peräisin Kreikan thrix (hiukset) ja logot (tutkimus) tarkoittaa kirjaimellisesti
hiukset ja kaikki tutkimus, joka koskee niitä, mukaan lukien poikkeavuuksia. Trichology
kartellin aivan kuten tiede , on jo olemassa, koska antiikin ajoista ja siksi ei ole uusi
keksintö. Viime aikoina tämä termi on kuitenkin levitä laajasti mutta aina täysin
asianmukaisia. Se on todellakin , yritti antaa tämän kurinalaisuutta mainonnan syistä usein
ominaisuuksista ei ole merkitystä. , Hoitaa, on meille ÈLEGY HAIREVOLUTION ,
yksinkertaisesti tarkoittaa, että tiedämme hiukset tietää, rakenne ja mekanismit, jotka
säätelevät kasvua tietää vaikuttavien ilmiöiden syitä, tarkoituksena on estää hoitoon
mitään vikoja niiden etuyhteydessä oleville. Katson siksi, että suurempi tieto meillä on
asia, jolla toimimme , Lisää tulokset ovat saatavilla. Teknisen ja tieteellisen henkilöstön
ÈLEGY HAIREVOLUTION , hänen syvällinen tuntemus tällä alalla ja tukea asiantuntija
professional kampaajat, luotu GENEA on linja tuotteet tarvitsemme. Siksi , tehdä hiukset,
viivalla GENEA tulee kampaaja on ihanteellinen käyttöjärjestelmä, joka antaa tapa
laajentaa sen ammattitaito , antaa hänelle paremmin ilmaista kykyjään.
Rivi koostuu 21 tuotetta sopii käsitellä kaikenlaisia poikkeavuuksia. ÈLEGY
HAIREVOLUTION , myös, tarjoaa asiakkailleen kaikki teknistä apua lähestymistapa ,
hoito, .
• HOITOON Kylpyamme pH 6.0 kumppani SAMANLAINEN TALI
Tarkoitettu puhdistus päänahan ja normaaleille hiuksille.
Ainekset: Anioniset, ionittomien on Amfoteeriset , kapillaari Hiustenkuivaaja glycolic ote
Mallow.
• HOITOON Kylpyamme HILSE PÄÄNAHAN pH 6,4
Merkitty tapauksissa, joissa hilse mukana sekavia tunteita ärsytystä ja kutinaa ja
päänahka.
Ainekset: anionisten ja ionittomien Amfoteeriset , glycolic otteita nokkonen, anti-hilse
tekijöiltä allantoiinia.
• NORMALISOI LOTION päänahan HILSE pH 6,2
Sopii päänahan hilse ulkonäkö aiheuttaa liiallinen hilseily.
Ainekset: glycolic ote Arnica , Nokkonen, rosmariini , Sage, hilse, Timo, agentti , proteiini
hydrolysaattien allantoiinia, Zeina rikki, kosteuttava tekijä, .
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• HIUKSET Hiustenlähtö ehkäisy Kylpyamme pH 5,5
Palauttaa valtion luonnon päänahan hygienia.
Ainekset: anionisten ja ionittomien Amfoteeriset , pantenolia, Pura Gingko biloba
hydrolysoitu kollageeni luonnon kosteusvoiteita glycolic happo.
• ENNALTAEHKÄISEVÄ huolto LOTION hiukset pH 5,5
Jos heikot hiukset , ohennettu, atonici.
Ainekset: glycolic ote Kiinan , koivu, Hypericum, Hydrolysoitu kasviproteiinia pyridoxine
hydrochloride pantenolia.
• KESKITTYNYT LOTION HIUSTENLÄHDÖN EHKÄISYYN pH 5.0
Toimii parantamiseen ja ylläpitoon liittyviä päänahan.
Ainekset: glycolic ote Gingko Biloba , Tammi, Siankärsämö, Aloe, Ginseng, Hypericum,
silkki proteiineja pantenolia Zeina rikki vettä.
• SYKSYLLÄ EHKÄISYYN KESKITTYNYT ote hiukset pH 6.0
Sopivaa kaikissa tilanteissa pidä heikentää , patologinen oheneminen ja hiustenlähtö.
Ainekset: glycolic ote Mäkikuisma , Mustikka, paprika , Kiina, Minttu, allantoiinia.
• YDIN nro 1
Kaikissa tapauksissa jännitteitä , arkuus ja kutina päänahan.
Ainekset: Kamomilla eteerinen öljy , Melissa, Sage , Kehäkukka, monimutkainen
vitamiineja soijaa.
• YDIN n: o 2
Kaikissa tapauksissa jännittynyt ja kipeä päänahka.
Ainekset: Minttu eteerinen öljy , Timo, Sage eukalyptus-soijaa monimutkainen vitamiineja.
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