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Trikologi , från grekiska thrix (hår) och logos (studie) betyder bokstavligen studiet av hår
och allt som angår dem, inklusive eventuella avvikelser. Trikologi kartellen bara som
vetenskap , finns redan sedan antiken och är därför inte en nyligen upptäckt. Nyligen, men
har denna term spridas brett men inte alltid helt relevanta. Det är verkligen , försökte ge
denna disciplin, reklam, skäl ofta funktioner inte relevant. , Ta hand, är för oss av ÈLEGY
HAIREVOLUTION , helt enkelt betyder att veta ditt hår, vet struktur och de mekanismer
som reglerar tillväxten, vet orsakerna till de fenomen som påverkar dem, Syftet är att
förhindra att behandla eventuella fläckar till deras närstående. Därför anser vi att större
kunskap vi har i frågan som vi verkar , finns mer resultat. Teknisk/vetenskaplig personal
ÈLEGY HAIREVOLUTION , med sin djupa kunskap på detta område och med bidrag från
expert professionella frisörer, skapade GENEA är en linje av produkter för att möta alla
behov. Därför , gör hår, med raden GENEA blir för en frisör är det idealiska
operativsystem som ger sätt att bredda sin professionalism , att låta honom till bättre
express sina förmågor.
Raden består av 21 produkter anpassade för att hantera alla typer av avvikelser. Den
ÈLEGY HAIREVOLUTION , även, erbjuder sina kunder alla tekniskt bistånd till strategi ,
för hand, .

• BEHANDLA bad pH 6.0 följeslagare som liknar TALG
Indicerat för rensning av hårbotten och normalt hår.
Ingredienser: anjoniska, icke-joniska är amfotära , kapillär, luftkonditionering, glykolsyra
extrakt av Malva.
• BEHANDLA bad för MJÄLL HÅRBOTTEN pH 6,4
Indicerat för fall av mjäll tillsammans med känslor irritation och klåda i hårbotten.
Ingredienser: anjoniska och nonjontensider amfotära , , glykolsyra extrakt av nässlor, anti-
mjäll agenter, allantoin.
• NORMALISERA LOTION för HÅRBOTTEN med MJÄLL pH 6.2
Lämplig för överdriven fjällning i hårbotten vilket resulterar i uppkomsten av mjäll.
Ingredienser: glykolsyra extrakt av Arnica , Nässlor, rosmarin , Sage, mjäll, Timo, agent ,
protein hydrolysat allantoin, Rasmus svavel, fuktgivande faktor, .
• HAIR LOSS PREVENTION bad pH 5,5
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Återställ statligt den naturliga hårbotten hygienen.
Ingredienser: anjoniska och nonjontensider amfotära , , panthenol, extrahera av Gingko
Biloba, hydrolyserat kollagen , naturliga fuktgivande, glykolsyra.
• FÖREBYGGANDE underhåll LOTION håret pH 5,5
Vid svag hår tunnas, , atonici.
Ingredienser: glykolsyra extrakt av Kina , Björk, Hypericum, hydrolyserat vegetabiliskt
protein, pyridoxin hydroklorid, panthenol.
• KONCENTRERADE LOTION för håravfall förebyggande pH 5,0
Ingriper i förbättring och underhåll av hygieniska förhållanden i hårbotten.
Ingredienser: glykolsyra extrakt av Ginkgo Biloba , Ek, Yarrow, Aloe, Ginseng, Hypericum,
silke proteiner , panthenol, Rasmus svavel vatten.
• HÖSTEN förebyggande av KONCENTRERADE extraktet håret pH 6.0
Passar i alla situationer inte försvaga , patologiska gallring och hår förlust.
Ingredienser: glykolsyra extrakt av johannesört , Blåbär, paprika , Kina, Mint, allantoin.
• ESSENS nr 1
I alla fall av spänning , ömhet och klåda i hårbotten.
Ingredienser: Kamomill eterisk olja , Melissa, Sage , Marigold, komplex vitaminer soja olja.
• KÄRNAN n ° 2
I alla fall av spänd och öm hårbotten.
Ingredienser: Mynta eterisk olja , Timo, Sage , Eucalyptus, Soya, komplex vitaminer.
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