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  SHAMPOO MÄN FALL pH 4,8 
Rengör skonsamt hår och hårbotten, ta bort slöjan av greasiness som ofta följer med
håravfall hane. Den miniatyriserade hår, mer utsatt för yttre angrepp, skyddas, förstärkt
och stimulerat tillväxt, medan hårbotten är stärkta. Modulerar verkan av 5 -alfa- reduktas,
ett enzym som är involverat i patogenesen av androgen alopeci.
Förpackning: flaska 250/1000 ml 

  intensiv behandling FALL MAN pH 3,5 
Det stimulerar hårtillväxt, stärker förankringssystem och förlänger livslängden skede av
hår bistår hämning av verkan av 5 -alfa- reduktas och omvandlingen av testosteron till
dihydrotestosteron, som är ansvarig för androgen alopeci och inflammation relaterade. Har
en stark antioxidant och ökar flödet av mikrocirkulationen, vitalisering av metabolismen av
hårlöken. 

 DOSERING : FALL ärftligt - intensiv behandling
STEG 1 : 1 ampull per dag under 2 veckor
STEG 2 : 3 ampuller per vecka under 4 veckor 

 fallfaktor - intensiv behandling
STEG 1 : 3 ampuller per vecka under 4 veckor
STEG 2 : 2 flaskor per vecka för 6 veckor 

 FÖREBYGGANDE - UNDERHÅLL
1-2 ampuller per vecka
Förpackning: 13 x 6 ml injektionsflaskor st 

  GEL CREAM LJUS pH 7 
Den speciella krämig konsistens möjliggör enkel applicering och ett lätt grepp och mjuk.
Färskt och snabb, återfuktar frisyr för förnybar hela dagen. Berikat komplexet av
essentiella aminosyror Amino Concentrée.
Håll nivå : 1
Container : 200 ml tub 
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  GEL MEDIUM pH 6 
Garantier som innehas utan rester och maximal formbarhet, med respekt för balansen i
håret och återfuktande. Det ger volym och berikar uren. Berikat komplex av essentiella
aminosyror Amino Concentrée.
Håll nivå 2
Container : 200 ml tub 

  GEL GLOSS EXTREME pH 6 
Skulpterar håret för en glänsande effekt och strukturerad långvarig. Lämplig för att
separera, forma och fastställande extrema stilar ihärdigt. Det ger intensiv glans. Berikat
komplex av essentiella aminosyror Amino Concentrée.
Nivå av täthet : 4
Container : 200 ml tub 

  WAX MATT FORTE PLAYABLE pH 7 
Kontrollera rörelsen utan att stelna håret som ger en naturlig finish. Enkelt omformas med
händerna, inga rester. Tvättar ut lätt med schampo. Berikat komplexet av essentiella
aminosyror Amino Concentrée.
Håll nivå : 3
Container : 100 ml burk 

  WAX MATT EXTREME pH 6,5 
Separerar och definierar den enskilda strängarna konstruktion eller hela hårbotten.
Idealisk för mögel och bryts ned. Tvättar ut lätt med schampo. Berikat komplexet av
essentiella aminosyror Amino Concentrée.
Nivå av täthet : 4
Container : 100 ml burk 
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