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 SOCO, datorit? experien?ei sale în domeniul de vindecare ?i tricologico, decide s? fac? o
întoarcere la originile un brand istoric care sa bucurat întotdeauna de o reputa?ie puternic?
: KERAMINE H.
Na?tere a liniei H KERAMINE PROFESSIONAL care r?spunde nevoii de a restabili
produsele naturale ?i terapeutic semnat Keramine H canal profesionist, oferind în acela?i
timp o pozi?ionare pre? extrem de competitiv.
Linia este caracterizat? de produse care con?in ingrediente active, cum ar ficheratina ?i
inovator, o substan?? prezent? în p?r, ?i formule brevetate poate p?strastructura p?rului.
KERAMINE H PROFESSIONAL r?spunde într-un cuprinz?tor, eficient ?i în condi?ii de
siguran?? pentru diferitele nevoi ale pie?ei, oferind diferite linii de tratament potrivit pentru
toate
tip de cerin?e. 

 - LINE ANTI - DROP *
Aceasta este linia caracterizat printr-o formul? brevetat? ?i un inovator ?i eficient în
prevenirea activ c?derea p?rului :.KAPILARINE 

 ANTI - HAIR LOSS SAMPON *
Pe baza de vitamina PP, curata delicat pielea si parul, oferind puterea ?i vitalitatea de p?r
gra?ie ac?iunii de stimulare. Adecvat pentru utilizare frecvent?.
ambalaj :. sticle de 500 ?i 1000 ml 

TUBE 

 ANTI - DROP * - pe baz? de Kapilarine
Tratament optim ?tiin?ific pentru tonifierea pielii ?i pentru a preveni caderea parului din
cauza ingredientul activ, Kapilarine, o asocia?ie de patru plante : Kigelia Africana, Clary
Sage, scortisoara, Ginkgo biloba. Kapilarine ac?ioneaz? asupra factorilor care cauzeaza
pierderea parului : ea inhiba enzima 5 - alfareduttasi, imbunatateste microcirculatia la
nivelul scalpului, regleaza secretia de sebum contribuie la stimularea cre?terii fiziologice a
p?rului, f?cându-l mai puternic. Ac?iunea de ingredient activ este sporit? de un complex de
extracte de plante de piper urzica si rosu, note, tonifiere ?i capacitatea de stimulare.
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Pachetul :. 6 flacon ml într- un pachet de 20 buc 

 * adjuvant cosmetice pentru a proteja parul cu o tendin?? de sc?dere. 
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