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KÍCH THÍCH PH?C T?P
kích thích và reactivating nang di ??ng

Trong h?n 15 n?m TricoArt là bên c?nh các ti?m làm tóc, M? ph?m sinh h?c t? nhiên, v?i
s? nh?n m?nh v? lý thuy?t và ?ng d?ng trichology, dành b?n thân ?? t?o ra s?n ph?m cho
nh?ng ng??i mu?n ch?m sóc mái tóc c?a mình m?t cách hoàn toàn t? nhiên. ??i v?i các
nhà nghiên c?u TricoArt v? ??p th?c s? c?a m?t ng??i ?àn ông ho?c m?t ng??i ph? n? là ?
mái tóc c?a mình, mà ph?i là m?nh m? và kh?e m?nh. T?o sau ?ó bê tông câu tr? l?i cho
m?i nhu c?u, phát tri?n theo th?i gian m?t s? dòng s?n ph?m cho phù h?p v?i t?t c? các lo?i
tóc và sinh ra nh?ng dòng cu?i cùng là kích thích ph?c t?p: ?i?u tr? tiên ti?n nh?m thúc ??y
t?ng tr??ng tóc cho phép các ch?c n?ng c?a t? bào g?c. ?ánh th?c c? slumbering c?ng
ridensificando tóc v?i m?t ?i?u tr? hàng ngày cho ít nh?t là ba tháng. Cho mái tóc nhi?u
h?n ?àn h?i và kh? thi, và ?? ng?n ch?n s? s?p ??.
Bao g?m:
• Arginine
• T? bào g?c th?c v?t
• Tinh d?u
D?U G?I PH?C H?I
M?nh m? energising hành ??ng, phong phú v?i arginine và tinh d?u.
?? gi?i ??c da và t?ng c??ng các s?i tóc.
bao bì: chai 250 ml.
DÀY SPRAY
Redensifying hành ??ng, phong phú v?i arginine, t? bào g?c th?c v?t và các lo?i tinh d?u.
Khuy?n khích các ho?t ??ng ?úng ??n c?a các t? bào stem trách nhi?m cho s? phát tri?n
tóc.
h??ng d?n s? d?ng: tha cho phun trên da ??u và r? m?i ngày và làm cho m?t xoa bóp
nh? 5/6 phút.
bao bì: chai 100 ml.
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