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BIOLAGE ZAAWANSOWANE SAMOPOCZUCIE ZACZYNA SI? OD G?OWY

BIOLAGE zaawansowane samopoczucie zaczyna si? od g?owy
Piel?gnacja w?osów zabiegi dostosowane do specyficznych potrzeb ka?dego w?osa
Estetyczne potrzeby w?osów s? ?atwo zidentyfikowa? i wymaga natychmiastowej
odpowiedzi do rozwi?zywania codziennych problemów. Zakresy Biolage kontrast
krucho??, crespo, odwodnienie i kolor, który ma tendencj? do zanikania. Filozofia to
filozofia, która le?y u podstaw pi?kna linia, która wyra?a si? w ró?ny sposób: pi?kno, które
pochodzi od ochrony ?rodowiska i ró?norodno?ci biologicznej; pi?kno zapewniaj?c
po??dane i zrównowa?ony; centrum urody i odnowy stylistów i klientów. zrównowa?onego
rozwoju firmy jest ci?g?e d??enie do zmniejszenia zu?ycia energii i wody i zminimalizowa?
emisje i odpady z produkcji wyrobów. W 2011 roku zak?ad produkcyjny ameryka?skiego
Biolage zmniejszona 30% CO ² i recyklingu 96% odpadów do produkcji energii. Celem jest
zmniejszenie ?ladu ekologicznego 60% 2020. Ponadto si? do 40% produktów s?
pakowane w opakowania wykonane z reakcji PCR (konsumentów po recyklingu). Tak, ?e
do 2020 roku 100% wszystkie nowe produkty maj? korzy?ci ?rodowiskowych i
spo?ecznych. pi?kno natury ujawnione przez nauk? po raz pierwszy Biolage prezentuje
innowacyjne podej?cie oparte na formu?ach BIOMATCH, inspirowane przez funkcjonalne
pi?kno natury. Formu?y spojrzeniem natur? do tworzenia najwy?szej jako?ci w?osów
produktów do piel?gnacji, które mog? pomóc w rozwi?zywaniu codziennych problemów.
Tak biomimikra, inspirowanych natur? dyscyplin? mechanizmów, ma si? ci?gle mo?na
uzyska? najlepsze wyniki.

FULLDENSITY
Utraty g?sto?ci i przerzedzenie zagra?aj? postrzegania siebie. Znaki s? ?amliwo?ci
w?osów rozcie?czone, p?kni?cia i ni?sze g?sto?ci i obj?to?ci. Rozwi?zaniem jest u?ycie
linii FULLDENSITY, która daje poczucie natychmiastowy zgrubienie i zmniejsza kapilarnej
przerw na pe?ne spojrzenie z d?ugotrwa?y efekt. Sk?adniki aktywne, produkt zwi?zek
mi?dzy przyrody i nauki, s?:
Biotyna, zamkni?tego orzechy, aby nada? w?osom moc;
• Cynk PCA;
• Gluco-omega.

Szampon na przerzedzenie w?osów
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Daje w?osy wygl?d zdrowszy i usuwa zanieczyszczenia, które zatka? p?cherzyka. Wraz z
OD?YWK?, daje si?? do w?ókien i pomaga zapobiec st?uczeniu przysz?o?ci.
opakowania: butelka 250 ml.

Od?ywka do w?osów rozcie?czone
Warunki w?ókna w?osów, od?ywia, wzmacnia i daje cia?a i po?ysk.
opakowania: rury 200 ml.

DENSIFYING LECZENIA SPRAY
B?yskawicznie rozszerza grubo?? w?osów. Ju? po pierwszej aplikacji spray jest w?osy, ?e
klient jest o zmianie, w?osy jest bardziej g?sty i wydaj? si? silniejsze.
opakowanie: butelka 125 ml spray.

DENSIFYING leczenie STEMOXYDINA
Opatentowana cz?steczka wynikiem wieloletnich bada? w laboratoriach. Opatentowany
Stemoxydina™, 5% aktywnych uj?drniaj?cy, od?ywia skór? g?owy, odtwarza optymalnego
?rodowiska dla odnowienia powszechne i odbudowuje w?osy w ci?gu zaledwie 3 miesi?cy
(potwierdzone przez badania kliniczne).
opakowania: pole z 10 fiolek 6 ml.
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