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PHYSIA COMPLEX SYSTEEM

Kostbare essentiële oliën Infundeer een hoofdhuid behandeling systeem met een hoge
professionele content. Het is geschikt voor de bestrijding en alle vormen van dunner
wordend in plaats (acute) vertragen , handelt in preventieve fase waar er een aanleg voor
haarverlies: de karakteristieke mechanisme van operatie stroom en FLOW gecontroleerd ,
actie maakt dit geschikt voor de behandeling van de kist haar verlies problemen ongeacht
het geslacht, met , extra, richting van de mannelijke degenen.

ALPHA oplossing
Functies: District tossinica-activering van microcirculatie decongestion-bescherming en
versterking van de capillaire wanden. Stromen effect: lotion ter verbetering van de handel
tussen de follikel en omliggende vloeistoffen helpt de verwijdering van cellulaire afval en
voedingsstoffen levering aan folliculaire matrijs verbetert. Bevat essentiële oliën met
ontsmettingsbehandeling (citroen en eucalyptus) ter bevordering van de decongestion van
de hoofdhuid stimuleren (Chili en kaneel) ter ondersteuning van voeding uitwisselingen
tussen cellen en weefsels is rustgevend en beschermende stoffen te optimaliseren en
stroomlijnen van de mogelijkheden van het vaartuig. Geen conserveringsmiddelen.
pakket: 30 ml fles. ù

SHAMPOO INTERFASE
Functies: Zacht reinigen (geen SLS of SLES)-voedt en maakt het makkelijker te kammen
zijn haar-zuiveren hoofdhuid. Zachte formule is vrij van agressieve oppervlakteactieve
stoffen en respectvol van de fysiologische pH van de hoofdhuid. Het voedende effect
geleverd door melkeiwitten maakt de stengels zacht en makkelijk te kammen. Met behulp
van de Mint etherische olie is bekend om haar stimuleren en effectieve Tea Tree olie is de
ideale reinigingsmiddel zuiverende die de specificatie in gevallen van overmatig haaruitval
is.
verpakking: 100 ml fles met applicator mondstuk.

OMEGA OPLOSSING
Specifiek voor: versterken de capillaire wanden-zuiverende en verfrissende-5-alpha-
reductase modulatie. Afvoer effect: lotion toning effect , nadat shampoo regelt verkeer en
houden het efficiënte district klaar om te voldoen aan de voedingsbehoeften van
haarzakjes.
pakket: 30 ml fles.
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