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GENEA
trichological sorban a "Gond"

Trichology , a görög thrix (haj) és logók (tanulmány) szó szerint azt jelenti, hogy a
tanulmány a haj, és minden, ?ket érint? , beleértve bármilyen rendellenesség. A trichology
kartell, csakúgy, mint a tudomány , már létezik, mivel a régi id?k, ezért nem egy friss
felfedezés. Az utóbbi id?ben azonban ez a kifejezés már szélesen, de nem mindig teljesen
megfelel?. Valóban , igyekezett adni e fegyelem, reklám, okokból gyakran funkciók nem
releváns. , Take care, van nekünk ÈLEGY HAIREVOLUTION , egyszer?en azt jelenti,
tudva a hajad ?ket érint? jelenségek okainak, , hogy a szerkezet és a mechanizmusok,
amelyek szabályozzák a növekedés, tudja, célja, hogy megakadályozzák a pattanások
kezelésére a hozzájuk kapcsolódó. Ezért gondoljuk, hogy nagyobb a tudás van az ügy,
amellyel m?ködünk , további eredmények érhet?k el. M?szaki és tudományos személyzet
ÈLEGY HAIREVOLUTION , a mély tudás ezen a területen, és szakért?i szakmai
fodrászok közrem?ködésével, létrehozott GENEA egy sor a termékek minden igényt
kielégíteni. Ezért , ne hair, GENEA válik a fodrászat az ideális operációs rendszer, amely
ad módja annak, hogy szélesítse a szakmai vonal , amely lehet?vé teszi számára, hogy
jobban kifejezni saját képességeit.
A vonal alkotja 21 termék alkalmas arra, hogy kezelni mindenféle rendellenességet. A
ÈLEGY HAIREVOLUTION , is, ügyfelei minden technikai segítségnyújtás megközelítése ,
érdekel, .
• FÜRD? kezelésére pH-érték 6,0 társa hasonló FAGGYÚ
Jelezte a normál haj és a fejb?r tisztítására.
Hozzávalók: anionos, nem-ionos az amfoter , kapilláris kondicionálás a glikol mályva
kivonat.
• KEZELÉSE fürd? korpásodás FEJB?R pH 6.4
Megjelölt esetekben kíséri feelings irritáció és a viszketés a fejb?r korpásodás.
Hozzávalók: amfoter, valamint az anionos és nem ionos allantoin , , glikol kivonat csalán,
Korpásodás elleni szerek, .
• NORMALIZÁLÓ krém a FEJB?R korpásodás pH 6.2.
Alkalmas a túlzott hámlása a fejb?r korpásodás megjelenését eredményezi.
Hozzávalók: glikol kivonat Arnica , Csalán, rozmaring , bölcs, korpa, Timo, ügynök ,
fehérje hidrolizátumok allantoin, Dora kén, hidratáló tényez?, .
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• HAJ veszteség megel?zése fürd? pH 5,5
Reset állami hogy természetes fejb?r higiéniai.
Hozzávalók: amfoter, valamint az anionos és nem ionos , , panthenol, Gingko Biloba
kivonat, hidrolizált kollagén , természetes hidratáló, glikolsav.
• MEGEL?Z? karbantartás krém haj pH 5,5
Ha gyenge haj , elvékonyodott, atonici.
Hozzávalók: glikol kivonat Kína , nyír, Hypericum, hidrolizált növényi fehérje, piridoxinhidroklorid, panthenol.
• KONCENTRÁLT krém a hajhullás megel?zésére pH 5.0
Beavatkozik-a javítása és karbantartása, a higiéniai feltételek a fejb?r.
Hozzávalók: glikol kivonatot, Gingko Biloba , Tölgyfa, Cickafark, Aloe, Ginszeng,
Hypericum, selyem fehérje , panthenol, Dora kénes vízben.
• ?SZI megel?zés koncentrált kivonat haj pH-érték 6,0
Alkalmas minden helyzetben nem gyengül? , kóros elvékonyodása és a haj veszteség.
Hozzávalók: glikol kivonat, St. John, s Wort , Blueberry, paprika , Kína, Menta, allantoin.
• LÉNYEGE n ° 1
Minden esetben a feszültség , fájdalom és viszketés a fejb?r.
Összetev?k: Kamilla illóolaj , Melissa, bölcs , Körömvirág, komplex vitamin, szója olaj.
• LÉNYEGE n ° 2
Minden esetben a feszült és gyulladt fejb?r.
Összetétel: Menta illóolaj , Timo, bölcs , Eukaliptusz szója, komplex vitaminok.
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