“Aplikacja jest bardzo prosta, a efekty niezwykłe.
Wyraźnie grubsze i gęstsze włosy mówią same za
siebie! Po prostu znakomite!”
(A. Gefel)
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“Jestem absolutnie zachwycona! Moje włosy stały
się grubsze i takie lśniące. Duży plus za naturalne
składniki. Będę polecać Hair każdemu, przyznając mu
najwyższą ocenę “bardzo dobry”!
(C.F.)
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your Hair

Piękne i lśniące włosy
dzięki FitLine

Zobacz i poczuj działanie.

L OVE

Przerzedzone włosy, zwiększone
wypadanie i zakola?
Pożegnaj wszystkie te problemy
z FitLine microSolve Hair+

your Hair

Poznaj rewolucyjny produkt, który rozwiązuje problem dotykający do 80% wszystkich mężczyzn i
do 40% kobiet w ich codziennym życiu! Ciesz
się specjalną formułą, która poprawia wygląd
i strukturę włosów* w oparciu o wyjątkową
Koncepcję Transportu Substancji Odżywczych
NTC®. NTC dostarcza składniki odżywcze
dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, dokładnie
tam, gdzie są potrzebne - na poziom komórkowy.

• synergiczna kombinacja wysoko
biodostępnych naturalnych olejków
roślinnych i antyoksydantów
• unikalny kompleks odżywczy
z 6 tradycyjnych ziołowych składników
• poprawiona biodostępność dzięki
unikalnej technologii microSolve®
• z biotyną, która bierze udział
w utrzymaniu zdrowych włosów
• znakomity smak i naturalny aromat
pomarańczowy

* Biotyna bierze udział w utrzymaniu zdrowych włosów
**Zanzottera et al., J Cosmo Trichol 2017, 3:2 DOI> 10.4172/2471-9323.1000121

WITHOU

Faza 1 (pierwsze 90 dni)
(2x FitLine Hair+ & 1x FitLine med Hair+)
Nr art. 97001242
519,00 PLN
Faza 2 (po 90 dniach stosowania)
(1x FitLine Hair+ & 1x FitLine med Hair+)
Nr art. 97001241
354,00 PLN
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Piękne i lśniące włosy z FitLine

Widoczne
efekty
po 3-6
miesiącach
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Przywróć piękno i blask swoim
włosom dzięki FitLine!
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• bioaktywne substancje w kombinacji
z ekskluzywnym dodatkiem kompleksu
olejków microSolve ® aktywacja skóry głowy
i mieszków włosowych.
• łatwość stosowania bezpośrednio na skórę
• szybko wchłaniający się i nietłusty

Przenikanie produktu do głębokich warstw skóry
udowodnione tylko dla produktu FitLine med
microSolve® Hair+.

• FitLine microSolve® Hair+
aby dostarczyć wysokiej jakości stymulujących
składników poprawiających grubość
i gęstość włosów oraz nadających
im blask**od środka!
• FitLine med microSolve® Hair+
aby w naturalny sposób stymulować
cebulki włosowe z zewnątrz!
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FitLine med microSolve® Hair+
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FitLine microSolve® Hair+

