Τα Bochéry Lab Esthétique εργαστήρια έχουν αφιερώσει την έρευνα τους,
στην ανάπτυξη µοναδικών προϊόντων προσαρµοσµένων στις ανάγκες σας
σχετικά µε όµορφα και υγιή µαλλιά.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος, οι κλιµατικές αλλαγές, η UV ακτινοβολία, το
άγχος, οι ορµονικές διαταραχές και πολλά άλλα αίτια µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγιή εµφάνιση των µαλλιών.
Τα Bochéry Lab Esthétique προϊόντα παράγονται σύµφωνα µε αυστηρές
προδιαγραφές µε βάση τις πιο πρόσφατες καινοτόµες τεχνολογίες και τα πιο
αποτελεσµατικά συστατικά. Βασισµένα στα λιποσώµατα, το πιο προηγµένο
σύστηµα µεταφοράς, τα Bochéry προϊόντα για τα µαλλιά έχουν τη ικανότητα
να διεισδύουν στα βαθύτερα στρώµατα του δέρµατος εξασφαλίζοντας
βέλτιστα αποτελέσµατα και ασφάλεια.

Bochéry lab esthétique laboratories have dedicated their research, as skin
specialist, in the development of unique products adapted to your needs
regarding beautiful, healthy hair. Environmental pollution, climate changes,
UV radiance, stress, hormonal disorders and lot’s of other reasons inﬂuence
negatively healthy appearance of the hair.
Bochéry lab esthétique products are formulated according to strict
standards with the latest innovative technologies and the most eﬀective
ingredients. Based on liposomes, the most advanced delivery system,
Bochéry’s hair products are able to penetrate into the deeper skin layers
ensuring optimal results and safety.
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Σαµπουάν / 200ml

Μάσκα / 150ml

Αυτό το µοναδικό προϊόν προετοιµάζει το τριχωτό της κεφαλής για τη θεραπεία κατά της
τριχόπτωσης. Η αποκλειστική σύνθεση του από ακετυλο τετραπεπτίδιο-3 και κόκκινο
τριφύλλι διεγείρει τα τριχικά θυλάκια, ενώ η βιοτίνη και η Βιταµίνη PP θρέφουν και ενισχύουν
την τρίχα. Ταυτόχρονα άλλα συστατικά όπως η πανθενόλη και cocoglucocide ενυδατώνουν και
προστατεύουν τα µαλλιά. Είναι το πιο αποτελεσµατικό σαµπουάν για τη διατήρηση
των µαλλιών σε καλή κατάσταση, την αποφυγή απώλειας µαλλιών και τη διατήρηση της
ζωτικότητας του τριχωτού της κεφαλής.

Για µια πλήρη περιποίηση µαλλιών τα εργαστήρια της Bochéry Lab Esthétique έχουν δηµιουργήσει
άλλη µια προηγµένη φόρµουλα χρησιµοποιώντας το επαναστατικό Capixyl Pro. Το εξειδικευµένο
αυτό προϊόν βελτιώνει την αιµατική ροή και καταπολεµά τη φλεγµονή στο τριχωτό της κεφαλής.
Ταυτόχρονα πολύτιµα συστατικά, όπως η Βιταµίνη PP και η προβιταµίνη Β5 ενυδατώνουν την τρίχα,
ενώ το βούτυρο Babassu και το λάδι argan αναδιαρθρώνουν, θρέφουν και προστατεύουν το χρώµα
των µαλλιών. Είναι µια εξαιρετικά συµπυκνωµένη θρεπτική θεραπεία για τα λεπτά, αδύναµα και άτονα
µαλλιά. Ανανεώνει, ενυδατώνει, ενισχύει την τρίχα και προσθέτει όγκο και λάµψη δηµιουργώντας
πυκνά, όµορφα µαλλιά. Για βέλτιστα αποτελέσµατα, προκειµένου να αποκτήσετε όµορφα και υγιή
µαλλιά χρησιµοποιήστε όλα τα προϊόντα της σειράς Tuﬀéne (φιαλίδια, σαµπουάν, µάσκα) µαζί.

Acetyl tetrapeptide & Red clover extract (Capixyl Pro):
Τόνωση των τριχικών θυλακίων.
Babassu butter & Argan oil: Θρέψη, επιδιόρθωση και
προστασία του χρώµατος των µαλλιών.
Vitamins B5, H & E: Ενυδάτωση και ενίσχυση της τρίχας.

Λοσιόν / 6ml x 12 Vials

Lotion / 6ml x 12 Vials

Τετραπλή Νάνο δράση ενάντια στην τριχόπτωση µε το επαναστατικό
Capixyl Pro, ένα µείγµα λιποσωµιακών βιοµιµητικών πεπτιδίων σε
συνδυασµό µε το κόκκινο τριφύλλι, εκχύλισµα τζίντζερ, βιοτίνη και
Βιταµίνη PP. Τα λιποσωµιακά πεπτίδια αναγεννούν τα τριχικά θυλάκια,
αναπτύσσουν τα µαλλιά, βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίµατος και
καταπολεµούν την φλεγµονή στο τριχωτό της κεφαλής. Θρέφουν και
ενισχύουν την τρίχα διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου.
Το κόκκινο τριφύλλι & το εκχύλισµα Ginger αυξάνουν την κυκλοφορία
του αίµατος, µειώνουν την φλεγµονή στο τριχωτό της κεφαλής και
ρυθµίζουν την παραγωγή του ενζύµου 5-αναγωγάσης, η οποία
µετατρέπει την τεστοστερόνη σε DHT επάγοντας έτσι την εµφάνιση της
ανδρογενούς αλωπεκίας. Η Βιοτίνη & Βιταµίνη PP θρέφουν και
ενισχύουν την τρίχα.
Ενδείξεις: Αλωπεκία - Ανδρογενετικού τύπου - Εποχιακή τριχόπτωση
Έντονη τριχόπτωση οφειλόµενη σε αντιδραστικά αίτια - Μπαλώµατα
φαλακρά & αδύνατα µαλλιά

Triple nano anti-hair loss action with the revolutionary Capixyl Pro,
a mixture of liposomal biomimetic peptides combined with the
Red clover, Ginger extracts, Biotin and Vit.PP. Liposomal Peptides
regenerate hair follicles, regrowth hair,improve blood circulation
and combat scalp inﬂammation. They nourish and strengthen the
hair by stimulating collagen production. The red clover & Ginger
extract increase the blood circulation, reduce inﬂammation in the
scalp and regulate the production of 5-reductase-enzyme, which
converts testosterone in DHT inducing the appearance of
androgenic alopecia. The Biotin & Vit.PP nourish and strengthen
the hair.
Indication: Androgenic type alopecia - Sensorial hair loss
Intense hair loss due to reactive reasons - Bold patches &
thinning hair

Acetyl Tetrapeptide (Capixyl Pro): Stimulate the hair follicles.
Biotin & Vitamin PP: Nourish & strengthen the hair.
Red Clover & Ginger Extracts: Combat scalp inﬂammation.

Acetyl tetrapeptide & Red clover extract(Capixyl Pro):
Τόνωση των τριχικών θυλακίων.
Biotin & Vitamin PP: Θρέψη και ενίσχυση της τρίχας.
Panthenol & Coco Glucoside: Ενυδάτωση και προστασία των µαλλιών.

Acetyl tetrapeptide & Red clover extract(Capixyl Pro):
Stimulate the hair follicles.
Biotin & Vitamin PP: Nourish & strengthen the hair.
Panthenol & Coco Glucoside: Hydrate & Protect the hair.

ΧΡΗΣΗ: Απλώστε το σαµπουάν σε βρεγµένα µαλλιά και κάντε απαλό µασάζ. Αφήστε το για 2-3 λεπτά
και ξεβγάλτε µε άφθονο νερό. Επαναλάβετε ξανά 2-3 φορές την εβδοµάδα. Χρησιµοποιήστε την ειδική
µάσκα και τα φιαλίδια κατά της τριχό- πτωσης της σειράς Bochéry Tuﬀéne για καλύτερα αποτελέσµατα.

ΧΡΗΣΗ: Εντατική θεραπεία: Απλώστε δύο φορές την ηµέρα όλη την ποσότητα ενός φιαλιδίου. Κάνετε απαλό µασάζ και αφήστε να δράσει.
Χρησιµοποιήστε για τρεις µήνες. Θεραπεία συντήρησης: Εφαρµόστε όλη την ποσότητα ενός φιαλιδίου κάθε βράδυ. Κάνετε απαλό µασάζ
και αφήστε να δράσει. Χρησιµοποιήστε για τρεις µήνες. Χρησιµοποιήστε το ειδικό σαµπουάν και την µάσκα της σειράς Bochéry Tuﬀéne για
καλύτερα αποτελέσµατα.

Acetyl Tetrapeptide (Capixyl Pro): Τόνωση των τριχικών θυλακίων.
Biotin & Vitamin PP: Θρέψη και ενίσχυση της τρίχας.
Red Clover & Ginger Extracts: Καταπολέµηση της φλεγµονή στο τριχωτό της κεφαλής.

Shampoo / 200ml

Mask / 150ml

This unique product prepares scalp for hair loss treatment. Its exclusive synthesis combined of
acetyl Tetrapeptide and red clover provides follicle stimulation, while Biotin & Vit.PP
nourish and strengthen the hair. At the same time other ingredients as panthenol and
cocoglucocide hydrate and protect the hair. It is the most eﬀective shampoo to preserve
hair, avoid shedding and maintain scalp vitality.

For a complete hair care Bochéry lab esthétique has created another advanced formula using
the revolutionary Capixyl Pro. It provides improvement of blood circulation and combats scalp
inﬂammation. At the same time precious ingredients as Vit.PP and Provitamin B5 moisturize and
strengthen the hair, while Babassu butter and argan oil restructure, nourish and oﬀer color protection.
It is an exceptionally concentrated nourishing treatment for ﬁne, thin and devitalized hair.
It refreshes, moisturizes, strengthens the hair shaﬅ and adds volume and shine creating thicker and
fuller. For optimal results, to obtain beautiful, healthy hair use all the products of Tuﬀéne series
(lotion shampoo, mask) together.

Acetyl tetrapeptide & Red clover extract (Capixyl Pro):
Stimulate hair follicles.
Babassu butter & Argan oil: Nourish, reconstruct & protect the hair color.
Vitamins B5, H & E: Hydrate & strengthen the hair.

ΧΡΗΣΗ: Προσεκτικά εφαρµόστε ένα παχύ στρώµα gel στην προβληµατική περιοχή και
χρησιµοποιήστε τρεις έως τέσσερις φορές την ηµέρα.
USE: Carefully apply a thick layer and spread evently three to four times
daily to the damaged skin.

USE: Apply on wet hair, massage gently, leave on for 2-3 min and rinse thoroughly with water.
Repeat it again 2-3 times a week. Use the special mask and lotion against hair loss of Bochéry
Tuﬀéne series for better results.

USE: Intensive Treatment: Apply twice a day all the quantity of each vial. Massage gently and leave to act. Keep on for three mouths.
Maintenance Intensive: Apply all the quantity of each vial evening. Massage gently and leave to act. Keep on for three mouths. Use the
special shampoo and mask of Bochéry Tuﬀéne series for better results.

