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DENSIFIQUE
INFORMATIE BROCHURE
UITSLUITEND VERKRIJGBAAR
BIJ DE MEEST EXCLUSIEVE SALONS

EEN ONGEKENDE VERHOGING
VAN DE HAARDICHTHEID
STEMOXYDINE

+

GLYCAN COMPLEX

HAARDICHTHEID

+

HAARDIKTE

Meer haren per cm²

DENSIFIQUE FEMME
STEMOXYDINE®
+ YANG COMPLEX®

+

GEBRUIKSFREQUENTIE:

YANG COMPLEX

Een dosis Densifique
Femme dagelijks op de
hoofdhuid aanbrengen
gedurende 3 maanden
voor een optimaal resultaat.

+ OPTIMALE LEVENSDUUR

Dikker haar vanaf
de wortel

Resultaat op lange termijn

+

SERUM JEUNESSE
YANG COMPLEX®

STEMOXYDINE®
STEMOXYDINE MOLECULE
+ VITAMINES B3, B5 & B6

MADECASSOSIDE + SP94
+ GLYCAN COMPLEX

ACTIE:

ACTIE:

•

•
•
•

•

Herstelt de zuurstofarme omgeving rond de
stamcellen om slapende haarzakjes te reactiveren.
De activiteit van de follikel wordt gestimuleerd en
nieuwe haren onthullen zich.

BELOFTEN:
Na toepassing: het haar heeft extra textuur.
Na 10 dagen: meer body en elasticiteit.
Na 30 dagen: 84 % van de vrouwen** ervaart een
toegenomen haarmassa.
Na 3 maanden: tot 1000 nieuwe haren onthuld.**

•

Optimaliseert de groeifase.
Verlengt de levensduur van nieuwe haren.
Glycan is de molecule die verantwoordelijk is voor
de regeneratie van de cellen en de diameter van de
haarvezel. Hoe hoger de concentratie glycan,
hoe dikker de haarvezel.
Verbeterde haarkwaliteit en dikker, voller haar.

WERKING:

BELOFTE:

Voorkomt verlies van melanine en
voorkomt het disfunctioneren van
de stamcellen waardoor het haar
grijs wordt en van textuur wijzigt.

De vezel hervindt zijn
jeugdigheid. Het haar straalt,
is soepel en volumineus.

DENSIFIQUE HOMME
STEMOXYDINE®
+ YANG COMPLEX®

GEL TEXTUUR
SPECIAAL ONTWIKKELD
VOOR MANNEN

STEMOXYDINE® + YANG COMPLEX®

Druipt niet
Snelle absorptie

EEN ACTIE GEDURENDE DE HELE HAARGROEIFASE

START van een
nieuwe groeicyclus

5 GOUDEN REGELS DENSFIQUE
ANAGENE
Actieve groei

CATAGENE
Groei stopt

TELOGENE
Haarverlies

NIEUW: YANG
COMPLEX ACTIE
*Zelf-evaluatie - 122 vrouwen - Dagelijkse toepassing gedurende 30 dagen.

SLAPENDE FASE
Ook kenogene
STEMOXYDINE™
ACTIE

NEOGENE
Constructie wortel

ANAGENE
Actieve groei
NIEUW: YANG
COMPLEX ACTIE

** Klinische test op 101 personen - 3 maanden - Testgroep versus placebogroep.

1

2

Verlies aan haarmassa en
haaruitval zijn niet hetzelfde
probleem maar zijn
vaak gelinkt.

De renovatie van de
Cure Densifique bevat
een baanbrekende
wetenschappelijke
ontdekking « Het Yang
complex » met als
resultaat: een resultaat op
de haarmassa op lange
termijn.

3
De Cure Densifique heeft
een langdurig resultaat:
meer haarmassa op korte
termijn, extra volume en
een dikkere haarvezel.

4
Wanneer u het gamma
Densifique voorstelt,
vervolledig uw advies
met Couture Styling,
Matérialiste, als
finishing touch, voor
een ongeloofelijke en
stralende haarmassa !

5
Word een expert op het
gebied van een volle en
gezonde haarmassa voor
uw klant.

