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BIOLAGE AVANSERT VELVÆRE STARTER FRA HODET

BIOLAGE avansert velvære starter fra hodet
Haircare behandlinger skreddersydd til behovene til hvert hårstrå
Hår estetisk må identifiseres enkelt og krever et øyeblikkelig svar å løse hverdagslige
problemer. Varierer Biolage kontrast skjørhet, crespo, dehydrering og fargen tendens til å
forsvinne. filosofi er filosofien som ligger under skjønnhet linjen, som uttrykker seg på
forskjellige måter: skjønnheten som kommer fra beskytte miljøet og biologisk mangfold;
skjønnhet ønskelig og bærekraftig; skjønnhet og velvære stylister og klienter. bærekraft
selskapet er kontinuerlig med å redusere energi- og vannforbruk, og redusere utslipp og
avfall fra produksjon av produktene. I 2011, USA-baserte anlegget Biolage redusert 30%
CO ² og resirkulert 96% av avfallet for å produsere energi. Målet er å redusere det
økologiske fotavtrykket til 60% innen 2020. I tillegg er opp til 40% av produktene pakket i
pakker laget av PCR (post-forbruker resirkulert). Slik at innen 2020 100% av alle nye
produkter har miljømessige eller sosial fordel. vakre naturen avslørt av vitenskap for første
gang Biolage presenterer en innovativ tilnærming basert på formler BIOMATCH, inspirert
av funksjonelle skjønnhet i naturen. Science formler se natur å lage topp kvalitet hår
produkter som kan hjelpe deg å løse dine hverdagslige problemer. Så biomimicry, natur-
inspirerte disiplin mekanismer, har vist det kan kontinuerlig får de beste resultatene.

FULLDENSITY
Tap av tetthet og tynning truer med å undergrave oppfatningen av selvet. Tegnene er
tynnet hår skjørhet, brekkasje og lavere tetthet og volum. Løsningen er levert av
FULLDENSITY linjen som gir en følelse av umiddelbar jevning og reduserer kapillær
pauser for en FULL ser med varige resultater. De aktive ingrediensene, produktet av en
Union mellom natur og vitenskap, er:
Biotin, inneholdt nøtter, å gi håret styrke;
• Sink PCA;
• Gluco-omega.

Sjampo for thinning hår
Gir håret ser og føles sunnere og fjerner urenheter som occlude hårsekken. Sammen med
BALSAM, gir styrke til fiber og bidrar til å hindre fremtidige brudd.
emballasje: 250 ml flaske.
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Conditioner for hår tynnet
Forhold håret fiber, gir næring, styrker og gir hold og glans.
emballasje: tube med 200 ml.

DENSIFYING BEHANDLING SPRAY
Utvider tykkelsen på håret umiddelbart. Allerede etter den første anvendelsen av spray er
håret at kunden er klar over endringen, håret tykk mer og virker sterkere.
emballasje: 125 ml sprayflaske.

DENSIFYING behandling med STEMOXYDINA
Patentert molekyl resultatet av års forskning i laboratorier. Den patenterte Stemoxydina™,
5% aktive autorisasjon, nærende hodebunnen, gjenskaper et optimalt miljø for utbredt
fornyelse og fylles håret på bare 3 måneder (bekreftet av kliniske studier).
emballasje: boks med 10 ampuller av 6 ml.
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