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BIOLAGE ADVANCED het welzijn begint uit hoofd
haarverzorging behandelingen aangepast aan de specifieke behoeften van elk haar
Haar esthetische behoeften gemakkelijk geïdentificeerd zijn en vereisen een onmiddellijke
antwoord alledaagse problemen op te lossen. Varieert Biolage contrast kwetsbaarheid,
crespo, uitdroging en kleur die neigt te vervagen. filosofie is de filosofie die ten grondslag
ligt aan de lijn van de schoonheid, die op verschillende manieren tot uiting: de schoonheid
dat afkomstig is van de bescherming van het milieu en de biodiversiteit; de schoonheid
van het verstrekken van wenselijk en duurzaam; de schoonheids- en wellnesscentrum van
stylisten en opdrachtgevers. duurzaamheid van het bedrijf streeft voortdurend naar
energie- en waterverbruik, verminderen en minimaliseren van de uitstoot en afval van de
fabricage van de producten. In 2011, de US-based productiefaciliteit Biolage 30%
verlaagd CO ² en gerecycleerd 96% van het afval om energie te produceren. Het doel is
het verminderen van de ecologische voetafdruk van 60% in 2020. Bovendien zijn om tot
40% van de producten verpakt in pakketten gemaakt van PCR (post-consumer
gerecycleerd). Zodat, in 2020, 100% van alle nieuwe producten milieu- of sociale
uitkering. de schoonheid van de natuur door de wetenschap is gebleken voor de eerste
keer Biolage presenteert een vernieuwende aanpak op basis van formules BIOMATCH,
geïnspireerd door de functionele schoonheid van de natuur. Wetenschap formules kijk
naar natuur topkwaliteit haar om zorgproducten te maken waarmee u uw alledaagse
problemen oplossen. Dus de biomimicry, natuur geïnspireerde discipline mechanismen,
blijkt wel voortdurend krijgen de beste resultaten.

FULLDENSITY
Verlies van dichtheid en vermagering dreigen te ondermijnen van de perceptie van het
zelf. De borden zijn verdunde haar kwetsbaarheid, breuk en lagere dichtheid en
volume. De oplossing wordt geleverd door de FULLDENSITY-lijn die geeft een gevoel van
instant verdikking en vermindert capillaire einden voor een volledige LOOK met langdurige
resultaten. De werkzame bestanddelen, het product van een Unie tussen natuur en
wetenschap, zijn:
Biotine, ingeperkt noten, te geven haar kracht;
• Zink PCA;
• Gluco-omega.
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Shampoo voor dunner wordend haar
Geeft het haar look en feel gezonder en verwijdert onzuiverheden die occlude van de
follikel. Langs met de CONDITIONER, geeft kracht om de vezel en helpt voorkomen dat
toekomstige breuk.
verpakking: flesje van 250 ml.

Conditioner voor het haar uitgedund
Voorwaarden van de haren vezel, voedt, versterkt en geeft body en glans.
verpakking: buis van 200 ml.

DENSIFYING BEHANDELING-SPRAY
Breidt de dikte van je haar meteen. Al na de eerste toepassing van de spray is het haar
dat de klant zich bewust is van de verandering, het haar is meer dik en lijkt sterker.
verpakking: 125 ml spray fles.

DENSIFYING behandeling met STEMOXYDINA
Gepatenteerde molecuul het resultaat van jaren van onderzoek in laboratoria. Het
gepatenteerde Stemoxydina™, 5% actieve verstevigende, nourishing de hoofdhuid, bootst
de een optimale omgeving voor grootschalige vernieuwing en vult uw haren in slechts 3
maanden (bevestigd door klinische proeven).
verpakking: doos met 10 flesjes van 6 ml.
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