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Trichology , van Griekse thrix (haar) en logos (studie) betekent letterlijk de studie van haar
en alles wat betrekking heeft op hen , met inbegrip van eventuele afwijkingen. Het kartel
trichology net als wetenschap , bestaat al sinds de oude tijden en daarom is geen recente
ontdekking. Laatste tijd, echter, heeft deze term was wijd verspreid, maar niet altijd geheel
relevant. Het is inderdaad , geprobeerd te geven deze discipline , reclame, om redenen
vaak functies niet relevant zijn. , Zorg, is voor ons van ÈLEGY HAIREVOLUTION ,
gewoon middelen te weten je haar , weet de structuur en de mechanismen die de groei
regelen, kennen de oorzaken van de verschijnselen die hen aangaan, doel is om te
voorkomen dat voor de behandeling van eventuele vlekken aan hun verwante. Daarom
vinden wij dat meer kennis hebben we van de zaak waarmee wij werken , meer resultaten
beschikbaar zijn. Technisch/wetenschappelijke personeel van ÈLEGY HAIREVOLUTION ,
met zijn diepgaande kennis op dit gebied en met de bijdrage van deskundige
professionele kappers, gemaakt GENEA is een lijn van producten om te voldoen aan elke
behoefte. Daarom , doen haar, met de regel GENEA wordt voor een kapper is het ideale
operating systeem dat geeft manier om uit te breiden zijn professionalisme ,
manipulatiefouten naar betere express hun capaciteiten.
De lijn bestaat uit 21 producten geschikt om aan te pakken allerlei afwijkingen. De ÈLEGY
HAIREVOLUTION , ook, biedt haar klanten alle technische bijstand tot aanpak , zorg, .

• BEHANDELING van Bad pH 6.0 metgezel soortgelijk aan TALG
Geïndiceerd voor zuivering van de hoofdhuid en normaal haar.
Ingrediënten: anionactieve, niet-ionogene is amfotere , capillair , Airconditioning, glycolic
uittreksel van Mallow.
• TREATING bad voor roos hoofdhuid pH 6.4
Geïndiceerd voor gevallen van roos vergezeld van gevoelens irritatie en jeuk van de
hoofdhuid.
Ingrediënten: anionogene en niet-ionogene amfotere , , glycolic extracten van brandnetel,
anti-roos agenten, allantoïne.
• NORMALISEREN LOTION voor hoofdhuid met roos pH 6.2
Geschikt voor buitensporige schilferen van de hoofdhuid resulteert in het uiterlijk van roos.
Ingrediënten: glycolic uittreksel van Arnica , Nettle, Rosemary , Sage , roos, Timo, agent ,
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eiwit hydrolysaten allantoïne , Zeina zwavel, hidratatie factor, .
• HAAR verlies preventie Bad pH 5.5
Reset staat dat natuurlijke hoofdhuid hygiëne.
Ingrediënten: anionogene en niet-ionogene amfotere , , panthenol, uittreksel van Gingko
Biloba, gehydrolyseerd collageen , natuurlijke hydratatie, glycolzuur.
• PREVENTIEVE onderhoud LOTION haar pH 5.5
In het geval van zwakke haar , uitgedund, atonici.
Ingrediënten: glycolic uittreksel van China , Birch , Hypericum, gehydrolyseerd plantaardig
eiwit , Pyridoxinehydrochloride, panthenol.
• GECONCENTREERD LOTION voor haarverlies preventie pH 5.0
Ingrijpt in de verbetering en het onderhoud van de hygiënische omstandigheden van de
hoofdhuid.
Ingrediënten: glycolic uittreksel van Gingko Biloba , Eiken , Duizendblad, Aloe , Ginseng,
Hypericum, silk eiwitten , panthenol, Zeina zwavel water.
• DALING preventie van haar uittreksel GECONCENTREERD pH 6.0
Geschikt in alle situaties niet verzwakken , pathologische dunner en haar verlies.
Ingrediënten: glycolic uittreksel van St. Janskruid , Blueberry, Capsicum , China , Mint,
allantoïne.
• ESSENTIE n ° 1
In alle gevallen van spanning , pijn en jeuk van de hoofdhuid.
Ingrediënten: Kamille etherische olie , Melissa, Salie , Goudsbloem, complex van
vitaminen sojaolie.
• ESSENTIE n ° 2
In alle gevallen van gespannen en pijnlijke hoofdhuid.
Ingrediënten: Mint etherische olie , Timo, Salie , Eucalyptus, Soya, complex van
vitaminen.
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