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Trichology , iš graik? thrix (plaukai) ir logotipai (studij?) pažodžiui reiškia tyrimo plaukai ir
viskas, kad su juo, ?skaitant bet kok? nukrypim?. Trichology kartelio kaip mokslas , jau nuo
senov?s laik? ir tod?l yra neseniai atradimas. Pastaruoju metu, ta?iau šis terminas buvo
pla?iai skleisti, bet ne visada visiškai reikšmingas. Tai iš ties? , band? suteikti šios
disciplinos, reklama, sumetimais dažnai funkcijos n?ra svarbios. , R?pintis, yra mums
ÈLEGY HAIREVOLUTION , tiesiog reiškia žinant j?s? plaukai, žinoti strukt?ros ir
mechanizmai, d?l kuri? reguliuoti augim?, žinoti darant? reiškini? priežastis, tikslas –
neleisti gydyti bet koki? d?mi? j? susijusios. Tod?l manome, kad daugiau žini? mes turime
su kuriais mes dirbame šiuo klausimu , daugiau rezultat?. Technikos/mokslinio personalo
nariu ÈLEGY HAIREVOLUTION , su jo gilias žinias šioje srityje ir ekspert? profesionali?
kirp?j? prisidedant, sukurta GELTA yra linijos produktus siekiant patenkinti visus poreikius.
Tod?l , ar plauk?, su GELTA tampa kirpykla yra puiki operacin? sistema, kuri suteikia
b?das prapl?sti savo profesionalum? , leidžia jam geriau išreikšti savo sugeb?jimus.
Linija sudaro 21 produktams tinka spr?sti ?vairias anomalijas. ÈLEGY HAIREVOLUTION ,
taip pat, si?lo savo klientams vis? technin? pagalb? poži?ris , r?pintis, .

• GYDANT vonia pH 6,0 KOMPANIONAS panašus ? riebal?
Nurodyta valymas galvos od? ir normaliems plaukams.
Ingredientai: anijonin?s, nejonin?s yra amfoterini? , kapiliar?, paruošimas perdirbti, glikolio
ekstraktas, dedešvos.
• GYDYMUI vonia PLEISKANOS galvos odos pH 6.4
Nurodyta tais atvejais, kai kartu su feelings sudirginimas ir niežulys galvos odos
pleiskanos.
Ingredientai: anijonin?s, nejonin?s ir amfoterin?s , , glikolio dilg?li? ekstraktais, nuo
pleiskan? medžiagos, alantoinas.
• NORMALIZUOJA galvos odos LOSJONAS nuo PLEISKAN? pH 6.2
Tinka pernelyg pleiskan? atsiradimo galvos odos pleiskanojimas.
Ingredientai: glikolio ištrauka, Arnica , Dilg?li?, Rosemary , Sage, pleiskanos, Timo,
agentas , baltym? hidrolizat? alantoinas, Rasa Jaš?emskien? sieros, dr?kinamasis
faktorius, .
• PLAUK? SLINKIMAS prevencijos vonia pH 5,5
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Nustatyti iš naujo nurodyti, kad nat?ralaus galvos odos higienos.
Ingredientai: anijonin?s, nejonin?s ir amfoterin?s , Gingko biloba ekstraktas, pantenolis, ,
hidrolizuotas kolagenas , gamtos pieneliai, glikolio r?gštis.
• PREVENCIN?S technin?s prieži?ros LOSJONAS plauk? pH 5,5
Jei silpni plaukai , ištempti, atonici.
Ingredientai: glikolio ekstraktas Kinijos , beržas, Hypericum, Hidrolizuoti baltymai,
piridoksino hidrochloridas, pantenolis.
• KONCENTRUOTAS LOSJONAS plauk? SLINKIMU pH 5,0
Dalyvauja tobulinant ir priži?rint higienos s?lyg? ? galvos od?.
Ingredientai: glikolio ekstraktas Gingko biloba , ?žuolo, Kraujažol?s, Aloe, Ginseng,
Hypericum, šilko baltymai , pantenolis, Rasa Jaš?emskien? sieros vandeniu.
• RUDEN? prevencijos koncentruotas ekstraktas plauk? pH 6,0
Tinkamas visose situacijose ne silpnina , patologin? retinimo ir plauk? slinkimas.
Ingredientai: glikolio ekstraktas jonažoli? , M?lyni?, Capsicum , Kinija, M?t?, alantoinas.
• ESM? Nr. 1
Visais atvejais ?tampos , skausmas ir niežulys galvos odos.
Ingredientai: Ramun?li? eterinis aliejus , Melissa, Sage , Marigold, komplekso vitamin?
sojos aliejaus.
• ESM? Nr. 2
Visais atvejais ?tempta ir skausminga galvos od?.
Ingredientai: M?t? eterinis aliejus , Timo, Sage , Eucalyptus, soja, komplekso vitamin?.
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