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 SOCO, tack vare sin erfarenhet inom området för helande och tricologico, bestämmer sig
för att göra en återgång till ursprunget till ett historiskt märke som alltid har haft ett gott
rykte : KERAMINE H.
Födelse av H linjen KERAMINE PROFESSIONAL som ett svar på behovet att återställa
de naturliga produkter och terapeutiska undertecknade Keramine H kanal professionell,
samtidigt som den erbjuder ett mycket konkurrenskraftigt pris positionering.
Linjen kännetecknas av produkter som innehåller aktiva beståndsdelar, såsom den
innovativ och effektiv keratin, en substans som finns i håret, och patenterade formler kan
bevara strukturen av håret. KERAMINE H PROFESSIONAL reagerar i en omfattande,
effektiv och säker för de olika behoven på marknaden genom att erbjuda olika linjer av
behandlingar som passar alla
typ av krav. 

 - LINE ANTI - DROP *
Det är den linje som kännetecknas av en patenterad formel och ett aktivt innovativt och
effektivt för att förhindra håret falla. Den KAPILARINE 

 ANTI - håravfall schampo *
Baserat vitamin PP, varsamt rengör huden och håret, vilket ger styrka och vitalitet till håret
tack vare stimulerande åtgärder. Lämplig för frekvent användning.
förpackning :. flaskor med 500 och 1000 ml 

 TUBE ANTI - DROP * - baserade Kapilarine
Vetenskaplig optimal behandling för toning huden och förhindra håravfall på grund av dess
aktiva substans, Kapilarine, en sammanslutning av fyra fabriker : Kigelia Africana, Clary
Sage, kanel, Ginkgo biloba. Den kapilarine agerar på de faktorer som orsakar håravfall :
Det hämmar enzymet 5 - alfareduttasi, förbättrar mikrocirkulationen i hårbotten, reglerar
talg sekre hjälpa till att stimulera fysiologiska tillväxten av håret, vilket gör det starkare.
Verkan av den aktiva ingrediensen förstärks av ett komplex av växtextrakt av nässlor och
röd paprika, anteckningar, toning och stimulerande kapacitet.
Förpackning:. 6 ml injektionsflaska i en förpackning med 20 st 
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 * Kosmetisk adjuvans för att skydda ditt hår med en tendens att falla. 
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