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 SOCO, takket være sin erfaring innen healing og tricologico, bestemmer seg for å gjøre
en retur til opprinnelsen til et historisk merke som alltid har hatt et sterkt rykte : KERAMINE
H.
Birth of the H linjen KERAMINE PROFESSIONAL som svarer til behovet for å
gjenopprette den naturlige produkter og terapeutisk signert Keramine H kanal profesjonell,
samtidig som den tilbyr en svært konkurransedyktig pris posisjonering.
Linjen er karakterisert ved produkter som inneholder aktive ingredienser som innovativ og
effektiv keratin, et stoff som finnes i håret, og patenterte formler kan bevare strukturen av
håret. KERAMINE H PROFESSIONAL svare i en helhetlig, effektiv og trygg til de ulike
behovene i markedet ved å tilby ulike behandlingslinjer som passer for alle
type krav. 

 - LINE ANTI - DROP *
Det er den linjen preget av en patentert formel og en aktiv innovative og effektive i å hindre
håret falle :. Det KAPILARINE 

 ANTI - Håravfall Shampoo *
Basert vitamin PP, renser forsiktig huden og håret, noe som gir styrke og vitalitet til håret
takket være stimulerende tiltak. Egnet for hyppig bruk.
emballasje :. flasker med 500 og 1000 ml 

 TUBE ANTI - DROP * - basert Kapilarine
Vitenskapelig optimal behandling for toning huden og forhindre håravfall på grunn av sin
aktive ingrediens, Kapilarine, en sammenslutning av fire anlegg : Kigelia africana, Clary
Sage, kanel, Ginkgo biloba. Den kapilarine virker på de faktorene som forårsaker hårtap :
den hemmer enzymet 5 - alfareduttasi, forbedrer mikrosirkulasjonen i hodebunnen,
regulerer sebum sekresjon bidrar til å stimulere den fysiologiske vekst av håret, noe som
gjør det sterkere. Handlingen av den aktive ingrediensen er forbedret med et kompleks av
planteekstrakter av nesle og rød pepper, notater, toning og stimulerende kapasitet.
Pakke :. 6 ml hetteglass i en pakke med 20 stk 

 * Kosmetisk adjuvant å beskytte håret med en tendens til å falle. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

