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 TÄYSTEHO on uusin ohjelma Putoamissuojausvälineen ja anti - aging hoito,tutkimustyön
tuloksena ja tehokkuutta testejä, joiden tarkoituksena laatia korkealaatuisia tuotteita ja
suorituskykyä, jotka koskevat tehoaineita luonnonmukaisesta viljelystä ja bioteknologian
aktiivinen korkea tuotos. Täydellinen hoito, joka toimiipoikkeavuuksia ihon ja hiusten
kanssa tehokkaan ammattitaitoisesti.
Biomed HAIRTHERAPY on rikastettuuusi valikoima TÄYSTEHO, täydelliset hoito-ohjelmia
putoavat, jahieno uusi anti -aging ylläpitää nuorekas ja elintärkeä päänahan ja näin
hiukset. 

  ANTI - HIUSTENLÄHTÖ SHAMPOO 
* Fall Shampoo
Shampoo muotoiltu varovasti puhdistaa hiukset ja päänahka. Pioni uutetta jaorgaaninen
humala ** tasapainottaa ja edistääpäänahan, kun taasorgaaninen ote inkivääri **
yhdessäbioteknologian aktiivinen Preregen ***, tärkeä anti vapaita radikaaleja,
säilyttäenihon ja hiusten ennenaikaista vanhenemista ja pilaantumista.
pakkaus : pulloa 250 ja 1000 ml. 

  ANTI - HIUSTENLÄHTÖ ohjelma 
Fall ohjelma *
Innovatiivinen synergia aktiivisia ainesosia suuri tehokkuus (aminohappoja, biotiinia,
kofeiinia ja hevoskastanjaa) Valmisteen sisältämä, säätelee talineritystä, parantaa
mikroverenkiertoa päänahan, mikä toimii tärkeimmistä tekijöistä, jotka aiheuttavat
hiustenlähtöä & sbquo, parantaa niiden vetolujuus ja niiden tilavuus. Orgaaniset uutteet **
humalan ja inkivääri hiusten ja päänahan tarjota suojaa vapailta radikaaleilta,
kunbioteknologian aktiivinen Preregen *** ehkäiseehaitallista toimintaa ympäristötekijöistä
aiheutuvien kuten saasteet, UV-säteilyä ja otsonia. Saat parhaat tulokset
suosittelemmekäytettäväksi synergiaFall Shampoo *.
Container : 100 ml moniannosinjektiopullo ja kerta-annos pulloa, 6 ml laatikko 12 kpl. 

  ANTI - HIUSTENLÄHTÖ intensiivinen ohjelma 
intensiivinen ohjelma Fall *
Uusien kosmeettisten tuki * Fall shokkivaikutus estää ja torjua tehokkaasti hiustenlähtöä.
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Sen kaksivaiheinen kaava takaaeheydenaktiivisia ainesosia kunnes olet valmis
käyttämään. Sisältää Follicusan,monimutkainen, joka vaikuttaakarvatupen elvyttää.
Yhdistelmä B6-vitamiinin kanssa orgaaninen uutteet ja humala ja inkivääri ** suojaa
vapaita radikaaleja ja stimuloipäänahan, regularizingvaihe anagen elinkaaren hiukset.
Faasi jauhe B5-vitamiini taistelee kapillaari hauraus ja kosteuttaaihoa. Saat parhaat
tulokset suosittelemmekäytettäväksi synergiaFall Shampoo *.
Paketti : 6 ml kerta-annoksen injektiopulloa. 

  ANTI - AGE ohjelma 
anti - ikääntyminen ihon kerma
Tämä voide on suunniteltu torjumaanikääntymisen vaikutukset päänahan ja rauhoittaa
herkistettyjä ihoa.
Tehoaineiden pitoisuuden kuten orgaanisia ** humala, inkivääri ja lakritsi, on tärkeä
energisoiva, antioksidantti ja rauhoittava, vaikkabioteknologian aktiivinen Preregen ***
suojaa ihoa ikääntymisen aiheuttama pilaantuminen ja vapaita radikaaleja. 
Tämä anti - aging hoito ontäydellinen lisäksihoito-ohjelma syksyllä * täydellinen ja tehokas.
Paketti : 3 putket 15 ml: n kerta -annoksen. * Cosmetic tuki ehkäisyssä hiustenlähtö.
** Luonnonmukaisesti viljelty kasviuutteita.
Preregen ** onrekisteröity tavaramerkki DSM ryhmään. 
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