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BIOLAGE nâng cao bài ???c b?t ??u t? ??u
ph??ng pháp ?i?u tr? Haircare tùy ch?nh ?? các nhu c?u c? th? c?a m?i tóc
Nhu c?u th?m M? tóc ???c xác ??nh m?t cách d? dàng và yêu c?u m?t câu tr? l?i ngay l?p
t?c gi?i quy?t v?n ?? hàng ngày. Ph?m vi Biolage ng??c l?i mong manh, crespo, m?t n??c
và màu s?c có xu h??ng m? d?n. tri?t h?c là tri?t lý n?n t?ng các dòng làm ??p, th? hi?n
b?n thân theo nh?ng cách khác nhau: v? ??p ??n t? b?o v? môi tr??ng và ?a d?ng sinh
h?c; v? ??p cung c?p mong mu?n và b?n v?ng; Làm ??p và s?c kh?e c?a nhà t?o m?u và
khách hàng. phát tri?n b?n v?ng các công ty không ng?ng ph?n ??u ?? gi?m tiêu th? n?ng
l??ng và n??c, và gi?m thi?u l??ng khí th?i và ch?t th?i t? s?n xu?t các s?n ph?m. N?m
2011, c? s? s?n xu?t d?a trên Biolage gi?m 30% CO ² và 96% tái ch? các ch?t th?i ?? s?n
xu?t n?ng l??ng. M?c tiêu là ?? gi?m d?u chân sinh thái c?a 60% n?m 2020. Ngoài ra, lên
??n 40% các s?n ph?m ???c ?óng gói trong gói b?ng PCR (bài tiêu dùng tái ch?). Do ?ó,
??n n?m 2020, 100% c?a t?t c? các s?n ph?m m?i có l?i ích môi tr??ng ho?c xã h?i. v? ??p
c?a thiên nhiên ti?t l? b?i khoa h?c ??u tiên Biolage trình bày m?t cách ti?p c?n sáng t?o
d?a trên công th?c BIOMATCH, l?y c?m h?ng t? v? ??p ch?c n?ng c?a thiên nhiên. Khoa
h?c công th?c tìm ??n thiên nhiên ?? t?o ra ch?t l??ng hàng ??u tóc ch?m sóc các s?n
ph?m có th? giúp b?n gi?i quy?t v?n ?? hàng ngày c?a b?n. Vì v?y, biomimicry, các b?
ph?n l?y c?m h?ng t? thiên nhiên k? lu?t ?ã th? hi?n nó liên t?c có th? nh?n ???c k?t qu? t?t
nh?t.
FULLDENSITY
M?t m?t ?? và m?ng ?e d?a làm suy y?u s? nh?n th?c c?a b?n thân. Nh?ng d?u hi?u có
mái tóc m?ng mong manh, v? và th?p h?n m?t ?? và kh?i l??ng. Các gi?i pháp ???c cung
c?p b?i các dòng FULLDENSITY cung c?p cho m?t c?m giác ngay l?p t?c dày và làm gi?m
các mao m?ch v? cho xem xét ??y ?? v?i k?t qu? lâu dài. Các thành ph?n ho?t ??ng, các
s?n ph?m c?a m?t liên minh gi?a thiên nhiên và khoa h?c, là:
Biotin, h?t d? ch?a, ?? cho s?c m?nh tóc;
• K?m PCA;
• Gluco-omega.
D?u g?i ??u cho m?ng tóc
Cho tóc nhìn và c?m th?y kh?e m?nh và lo?i b? các t?p ch?t occlude nang. Cùng v?i ?i?u
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hòa nhi?t ??, cho s?c m?nh ?? các ch?t x? và giúp ng?n ng?a v? trong t??ng lai.
bao bì: chai 250 ml.
Kem r?a m?m dùng cho tóc m?ng
Ti?t s?i tóc, nuôi d??ng, t?ng c??ng và cung c?p cho c? th? và t?a sáng.
bao bì: ?ng 200 ml.
DENSIFYING ?I?U TR? PHUN
M? r?ng ?? dày c?a tóc c?a b?n ngay l?p t?c. ?ã sau khi ?ng d?ng ??u tiên c?a phun tóc
khách hàng là nh?n th?c ???c s? thay ??i, tóc thêm dày và có v? m?nh m? h?n.
?óng gói: 125 ml chai x?t.
DENSIFYING ?i?u tr? v?i STEMOXYDINA
Phân t? c?p b?ng sáng ch? là k?t qu? c?a nhi?u n?m nghiên c?u trong phòng thí
nghi?m. C?p b?ng sáng ch? Stemoxydina™, 5% ho?t ??ng s?n ch?c, d??ng da ??u, tái t?o
m?t môi tr??ng t?i ?u cho ph? bi?n ??i m?i và b? sung d??ng ch?t tóc c?a b?n ch? trong 3
tháng (xác nh?n c?a th? nghi?m lâm sàng).
bao bì: h?p 10 l? 6 ml.
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