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BIOLAGE avancerad välbefinnande börjar från huvud
Hårvård behandlingar anpassas efter de särskilda behoven i varje hår
Hår estetiska behov identifieras lätt och kräver ett omedelbart svar på lösa vardagliga
problem. Varierar Biolage kontrast bräcklighet, crespo, uttorkning och färg som tenderar
att blekna. filosofi är den filosofi som ligger till grund för raden skönhet, som uttrycker sig
på olika sätt: den skönhet som kommer från att skydda miljön och den biologiska
mångfalden. skönheten i att ge önskvärt och hållbar; skönhet och wellness för stylister och
klienter. hållbar utveckling företaget ständigt strävar efter att minska energi- och
vattenförbrukning, och minimera utsläpp och avfall från tillverkning av produkterna. I 2011,
den USA-baserade produktionsanläggningen Biolage minska 30% CO ² och återvunnet
96% av avfallet för att producera energi. Målet är att minska det ekologiska fotavtrycket på
60% fram till 2020. Dessutom är upp till 40% av produkterna förpackade i paket av PCR
(post konsument återvunnet). Så att senast 2020 ha 100% av alla nya produkter
miljömässiga eller sociala nytta. vackra naturen avslöjades av vetenskap för första gången
Biolage presenterar en nyskapande strategi baserad på formler BIOMATCH, inspirerad av
funktionella skönheten i naturen. Vetenskapen formler ser naturen för att skapa högsta
kvalitet hår produkter som kan hjälpa dig lösa dina vardagsproblem. Så Biomimetikens,
naturinspirerade disciplin mekanismer, har visat det kontinuerligt kan få de bästa
resultaten.

FULLDENSITY
Förlust av densitet och gallring hotar att undergräva synen på sig själv. Tecknen är tunnas
håret bräcklighet, brott och lägre densitet och volym. Lösningen kommer från
FULLDENSITY linjen som ger en känsla av instant förtjockning och minskar kapillär
pauser för en FULL titta med långvarigt resultat. De aktiva substanserna, produkten av en
Union mellan natur och vetenskap, är:
Biotin, innehöll nötter, att ge håret styrka;
• Zink PCA;
• Gluko-omega.

Schampo för gallring hår
Ger håret utseendet friskare och tar bort orenheter som absorbera follikeln. Längs med
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BALSAM, ger styrka till fibern och hjälper till att förhindra framtida brott.
förpackning: flaska 250 ml.

Balsam för hår tunnas
Villkorar den hår fibern, ger näring, stärker och ger kropp och glans.
förpackning: tub på 200 ml.

DENSIFYING BEHANDLING SPRAY
Expanderar tjockleken på håret direkt. Redan efter den första tillämpningen av spray är
håret att kunden är medveten om förändringen, håret är mer tjock och verkar starkare.
förpackning: 125 ml sprayflaska.

DENSIFYING behandling med STEMOXYDINA
Patenterad molekyl resultatet av mångårig forskning i laboratorier. Den patenterade
Stemoxydina™, 5% aktiv uppstramande, närande hårbotten, återskapar en optimal miljö för
omfattande förnyelse och fyller ditt hår på bara 3 månader (bekräftat av kliniska
prövningar).
förpackning: box med 10 flaskor av 6 ml.
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