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født 

 forskningslaboratorier Hantesis en multifunksjonell profesjonell linje for alle anomalier av
hud og hår, som er basert på en formulering klinisk testet ved et forskningssenter og
internasjonal evaluering.
3 ACTION er en behandling med treverdig formulering intensiv original og eksklusiv,
basert på innovative og komplekse eiendeler som kan styrke stammen og holder huden
perfekt renset.
Spesifikk for hygiene av hodebunnen og håret, bistå i forebygging av store forandringer i
hodebunnen :. Fall, balansering, anti - flass og fett
Komplekset aminosyrer: Cysteine ??- Ornithine - Biotin - metionin, gjør det mulig å styrke
strukturen av håret og hindrer den fra å falle.

 ACTIVE PLUS BEHANDLING 
renser og regenererer hodebunnen, forbedre mikrosirkulasjonen
Produktet inneholder stoffer som er svært rensing, toning og oppkvikkende, styrke
stammen er underlagt svakhet. Tilstedeværelsen av naturlige ekstrakter av rosmarin, ved
å stimulere, oppkvikkende og energigivende, forbedrer mikrosirkulasjonen i hodebunnen
oksygen håret pære og redusere mengden av flass, med ansamlinger av talg væske.
 metode for bruk  : Bruk på tørr hud 10 ml av produktet i heltrukne linjer, 5 cm fra
hverandre. Masser forsiktig og la stå i 2 minutter. Skyll grundig.
 pakke  :. flaske med applikator munnstykke til 2,5 dl (ca 74 ml) og 200 ml flaske

 ACTIVE PLUS SHAMPOO 
Beroligende sjampo, håndtering og normalisering, for en delikat
Bruken av en spesiell aminosyre kompleks strengthener, elastisitet og sebum regulator,
gjør det mulig å motvirke hårtap fortificandone strukturen, noe som øker motstanden og
regularizing produksjonen av overflødig talg. Tilstedeværelsen av vitamin E og PP, gir
produktet en høy effekt anti- inflammatorisk og antioksidant.
 metode for bruk  : Påfør i vått hår en tilstrekkelig mengde shampoo, massere forsiktig og
skyll grundig
. pakke  : 6,67 fl oz flaske (ca 200 ml) og 16.91 fl oz (. 500 ml ca)
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 LOTION ACTIVE PLUS 
intensiv fuktighetskrem klinisk bevist
Med en original og eksklusive formel, basert på Tioderivati ??med høy sebum til regulering
og rensende egenskaper, er i stand til å gjenopprette riktig produksjon av talg, slik at en
dyp rensing av hodebunnen.
Produktet inneholder en innovativ kompleks mineralizing som fukter, beskytter og styrker
stammen, øker den naturlige beskyttelse mot eksterne agenter, forebygge håravfall og
stimulerer hårvekst. Tilstedeværelsen av vitamin E, F og mentol gir til ACTIVE PLUS
LOTION svært anti - inflammatorisk, antioksidant og forfriskende.
 metode for bruk :  distribuere produktet direkte på huden og forsiktig massasje til det er
helt absorbert, ikke skyll
. pakke  : flaske med applikator munnstykke til 2,5 fl oz (. 74 ml ca) 
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