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SOCO, v?aka svojim skúsenostiam v oblasti lie?enia a tricologico, rozhodne, že návrat k
po?iatkom historickej zna?ky, ktorá sa vždy teší silnej reputáciu : Keramin H.
Narodenia H linky Keramin PROFESSIONAL, ktorý reaguje na potrebu obnovi? prírodné
produkty a terapeutické podpísané Keramin H kanálov profesionálne, a zárove? ponúka
vysoko konkuren?né cenové polohy.
Linka sa vyzna?uje tým, produkty, ktoré obsahujú ú?inné látky, ako je inovatívny a
efektívny keratín, a látky prítomné vo vlasoch, a patentované vzorce môžu zachova?
štruktúru vlasov. Keramin H PROFESSIONAL reagova? v komplexnej, efektívne a
bezpe?né pre rôzne potreby trhu tým, že ponúka rôzne línie lie?by vhodné pre všetky
typ požiadavky.
- LINE ANTI - DROP *
Je to ?iara vyzna?uje patentovaným vzorcom a aktívny inovatívne a ú?inná v prevencii
padanie vlasov :. KAPILARINE
ANTI - HAIR LOSS SHAMPOO *
Základe vitamín PP, jemne ?istí pokožku a vlasy, dáva silu a vitalitu vlasových v?aka akcii
stimulujúce. Vhodný pre ?asté použitie.
balenie :. f?aše 500 a 1000 ml
TUBE ANTI - DROP * - na základe Kapilarine
Vedecký optimálna lie?ba pre spevnenie pokožky a zabra?ujú vypadávaniu vlasov v
dôsledku jeho ú?inné látky, Kapilarine, združenie štyroch pretekov : Kigelia africana, Clary
Sage, škorica, Ginkgo biloba. Kapilarine pôsobí na faktory, ktoré spôsobujú vypadávanie
vlasov : inhibuje enzým 5 - alfareduttasi, zlepšuje mikrocirkuláciu vlasovej pokožky,
reguluje tvorbu kožného mazu napomáha stimulova? fyziologické rast vlasov, takže je
silnejší. Pôsobenie ú?innej látky je umocnený komplexom rastlinných extraktov zo žih?avy
a ?ervenej papriky, poznámky, tonizujúce a povzbudzujúce schopnosti.
Balenie :. 6 ml f?ašti?ky v balení po 20 ks
* Kozmetické adjuvantná chráni? vaše vlasy s tendenciou k pádu.
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