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BIOLAGE ADVANCED Start kesejahteraan dari kepala
perawatan rambut perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap rambut
Rambut kebutuhan estetika diidentifikasi dengan mudah dan memerlukan jawaban segera
memecahkan masalah sehari-hari. Berkisar Biolage kontras kerapuhan, crespo, dehidrasi,
dan warna yang cenderung memudar. Filsafat adalah filosofi yang mendasari garis
Kecantikan, yang menyatakan dirinya dalam cara yang berbeda: keindahan yang berasal
dari melindungi lingkungan dan hayati; keindahan menyediakan diinginkan dan
berkelanjutan; Kecantikan dan kesehatan stylist dan klien. keberlanjutan perusahaan
secara konstan terus berjuang untuk mengurangi konsumsi energi dan air, dan
meminimalkan emisi dan limbah dari pembuatan produk. Pada tahun 2011, fasilitas
produksi berbasis Biolage berkurang 30% CO ² dan 96% daur ulang limbah untuk
menghasilkan energi. Tujuannya adalah untuk mengurangi jejak ekologis dari 60%
2020. Selain itu, sampai dengan 40% produk dikemas dalam paket terbuat dari PCR
(posting konsumen daur ulang). Sehingga, 2020, 100% dari semua produk baru memiliki
manfaat sosial dan lingkungan. keindahan alam yang diungkapkan oleh sains untuk
pertama kalinya Biolage menyajikan pendekatan inovatif berdasarkan formula
BIOMATCH, terinspirasi oleh keindahan alam fungsional. Ilmu rumus melihat alam untuk
membuat rambut kualitas atas produk perawatan yang dapat membantu Anda
memecahkan masalah sehari-hari Anda. Jadi biomimicry, mekanisme alam-terinspirasi
disiplin, telah menunjukkan hal ini dapat terus mendapatkan hasil terbaik.
FULLDENSITY
Hilangnya kepadatan dan menipis mengancam untuk melemahkan persepsi diri. Tandatanda yang rambut menipis kerapuhan, kerusakan dan lebih rendah kepadatan dan
volume. Solusi yang disediakan oleh garis FULLDENSITY yang memberikan perasaan
penebalan instan dan mengurangi kapiler istirahat untuk melihat penuh dengan hasil yang
tahan lama. Bahan-bahan aktif, produk dari Persatuan antara alam dan ilmu pengetahuan,
adalah:
Biotin, kacang-kacangan terkandung, untuk memberikan kekuatan rambut;
• Zinc PCA;
• Gluco-omega.
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Shampo untuk rambut menipis
Memberi rambut tampilan dan nuansa yang sehat dan menghilangkan kotoran yang
occlude folikel. Sepanjang dengan KONDISIONER, memberi kekuatan untuk serat dan
membantu mencegah kerusakan masa depan.
Kemasan: botol 250 ml.
Conditioner untuk rambut menipis
Kondisi serat rambut, memelihara, memperkuat dan memberikan tubuh dan bersinar.
Kemasan: tabung 200 ml.
DENSIFYING PERAWATAN SEMPROT
Memperluas ketebalan rambut Anda langsung. Sudah setelah aplikasi pertama dari
semprotan rambut bahwa pelanggan sadar akan perubahan, rambut lebih tebal dan
tampak lebih kuat.
Kemasan: 125 ml botol semprot.
DENSIFYING pengobatan dengan STEMOXYDINA
Dipatenkan molekul hasil bertahun-tahun penelitian di laboratorium. Stemoxydina™
dipatenkan, 5% aktif firming, bergizi kulit kepala, recreates lingkungan yang optimal bagi
meluas pembaruan dan mengisi ulang rambut Anda hanya 3 bulan (dikonfirmasi oleh uji
klinis).
Kemasan: kotak dengan botol 10 ml 6.
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