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 Có m?t s? l??ng Trichocomplex 3 l?n t?p trung h?n so v?i l?, ?? ??m b?o m?t hành ??ng
nh?m m?c tiêu h?n trong giai ?o?n Anagen c?a tóc (giai ?o?n t?ng tr??ng có th?i gian bi?n
3-6 n?m v?i s? khác bi?t l?n gi?a ng??i ?àn ông và ng??i ph? n?, ng??i ?àn ông ???c 4
n?m ? ph? n? lên ??n 6).
Ngày nay, v?n ?? r?ng tóc là r?t ph? bi?n và x?y ra trong 80 % nam gi?i t? 30 ??n 40 n?m
và 45 % ph? n? t? 40 ??n 50 n?m. M?t th?ng kê ?áng lo ng?i là 15% thanh thi?u niên có
các tri?u ch?ng c?a loãng. M?t s? y?u t? có th? làm tr?m tr?ng thêm s? b?t th??ng này là
nh?ng y?u t? môi tr??ng, thói quen l?i s?ng (hút thu?c, thu?c ch?ng tr?m c?m, vv.) Và m?t
s? b?nh liên quan (tai n?n ch? ?? ?n kiêng, thi?u máu, mang thai, ch?n th??ng b?t ng?,
vv.). Trong tr??ng h?p n?ng c?n ?i?u tr? s?c v?i X Factor ?? kích thích t?ng tr??ng tóc và s?
trao ??i ch?t c?a t? bào. 

 Thành ph?n chính:
-. Chi?t xu?t t? ??nhân sâm b? kích thích

Tinh ch? kích thích : Long não -.- B?c hà:. M?t thanh l?c làm m?i
- Trichocomplex : kích thích s? trao ??i ch?t c?a t? bào. Nó c?i thi?n ch?t l??ng th?m m?
c?a tóc. T?ng cho da ??u trong lành.
thùng ch?a : 100 ml chai astucciato.

 PHÒNG T?M  ENERGISING 
L?c cho phòng t?m ?? ?i?u tr? các tr??ng h?p b? r?ng tóc, d?a Trichocomplex và Menthol.
Kích ho?t và ti?p thêm sinh l?c cho da ??u.
bao bì:. chai 250 ml và 500 

 Energizing LOTION COMPLEX 
?i?u tr? chuyên sâu d?a Trichocomplex, thúc ??y t?ng tr??ng tóc (chuy?n hóa t? bào, oxy
hóa và vi) và ?i?u ti?t bã nh?n c?a da ??u.
gói :. 6 ml l? trong m?t h?p 6 chi?c 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

