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Trichology , fra gresk thrix (hair) og logoer (studie) betyr studiet av hår og alt som angår
dem , inkludert noe unormalt. Trichology kartellet like science , finnes allerede siden
gammel tid, og derfor er ikke en ny oppdagelse. I det siste, men har dette begrepet vært
spredt vidt, men ikke alltid helt relevant. Det er faktisk , forsøkt å gi denne disiplinen,
reklame, grunner ofte funksjoner ikke relevant. , Pass, er for oss ÈLEGY
HAIREVOLUTION , bare betyr megetsigende håret, vet strukturen og mekanismer som
regulerer vekst, vet årsakene til fenomener berører dem, målet er å unngå å behandle
noen skavanken til deres slekt. Derfor vi tror at større kunnskap vi har av saken som vi
opererer , flere resultater er tilgjengelige. Teknisk/vitenskapelig ansatte i ÈLEGY
HAIREVOLUTION , med sin dype kunnskap på dette området og med bidrag fra ekspert
profesjonelle frisører, opprettet GENEA er en linje av produkter for å møte alle behov.
Derfor , gjøre håret, med linjen GENEA blir for en frisør er det ideelle operativsystemet
som gir måte å utvide sin profesjonalitet , tillater ham å gi uttrykk sine evner.
Linjen består av 21 produkter egnet til å takle alle typer avvik. ÈLEGY HAIREVOLUTION ,
likeledes, tilbyr sine kunder alle teknisk assistanse til tilnærming , til care, .

• BEHANDLE bad pH 6.0 FØLGESVENN LIGNER SEBUM
Indikert for rensing av hodebunnen og normalt hår.
Ingredienser: anionic, ikke-ioniske er amphoteric , kapillær condition glykolisk ekstrakt av
Mallow.
• Behandling av bad for FLASS HODEBUNNEN pH 6.4
Indikert for tilfeller av flass ledsaget av feelings irritasjon og kløe i hodebunnen.
Ingredienser: anionic, ikke-ioniske og amphoteric , , glycolic ekstrakter av brennesle, anti-
flass agenter, allantoin.
• NORMALISERE LOTION for HODEBUNNEN med FLASS pH 6.2
Egnet for overdreven flassing av hodebunnen som resulterer i utseendet på flass.
Ingredienser: glykolisk ekstrakt av Arnica , Nettle, rosmarin , Sage , flass, Timo, agent,
protein hydrolyserte allantoin , Zeina svovel, fuktighetsgivende faktor, .
• HÅR tap forebygging bad pH 5.5
Tilbakestill tilstand at naturlig hodebunnen hygiene.
Ingredienser: anionic, ikke-ioniske og amphoteric , , panthenol, trekke av Gingko Biloba,
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hydrolyzed kollagen , naturlig fuktighetskremer, glykolsyre.
• FOREBYGGENDE vedlikehold LOTION håret pH 5.5
Ved svakt hår tynnet, , atonici.
Ingredienser: glykolisk ekstrakt Kina , bjørk, Hypericum, hydrolyse vegetabilsk protein,
pyridoksin som hydroklorid, panthenol.
• KONSENTRERT LOTION for HÅRAVFALL forebygging pH 5.0
Griper inn i forbedring og vedlikehold av hygieniske forhold i hodebunnen.
Ingredienser: glykolisk ekstrakt av Gingko Biloba , Eik , Yarrow, Aloe, Ginseng,
Hypericum, Silke proteiner , panthenol, Zeina svovel vann.
• FALL forebygging av KONSENTRERT EKSTRAKT håret pH 6.0
Passer i alle situasjoner ikke svekke , patologisk tynning og hår tap.
Ingredienser: glykolisk ekstrakt av Johannesurt , Blueberry, Capsicum , Kina, Mint,
allantoin.
• ESSENSEN n ° 1
I alle tilfeller av spenning , sårhet og kløe i hodebunnen.
Ingredienser: Kamille viktige olje , Melissa, Sage , Marigold, komplekse vitaminer soya
olje.
• ESSENSEN n ° 2
I alle tilfeller av spente og sår hodebunnen.
Ingredienser: Mint essensielle oljen , Timo, Sage , Eucalyptus, Soya, komplekse vitaminer.
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