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STEM -C
tractament adjuvant

Les cèl · lules mare vegetals actives basades 

 raïm

 xampú STEM -C 
STEM -C Fall Shampoo neteja el cabell i el cuir cabellut. Es basa en les cèl · lules mare
vegetals actives de raïm que protegeixen la pell de la irritació, sovint presents durant la
tardor.
mètode  d'ús:  Aplicar el xampú sobre el cabell mullat, emulsionar suaument, aclarir i
repetir, deixant durant 5 minuts. Després d'això, esbandida bé i aplicar una loció de STEM
- C abans. Procediu a assecar.
paquet   :. tub de 250 ml

 STEM -C viària 
El vial CAIGUDA STEM -C utilitza la tecnologia de cèl · lules mare vegetals actives raïm,
que actuen sobre els radicals lliures mitjançant la donació d'un bulb capil · lar sana i més
jove.
El contingut Follucusan actua directament sobre el bulb del cabell, pel que és més sovint i
amb fermesa perquè les injeccions de sang de la microcirculació alimentació adequada
per al bulb del cabell. Això és el que passa amb el vial STEM - C, que és per això que és
important seguir les condicions d'ús recomanades per Emmediciotto per obtenir excel
lents resultats amb menys temps. Alhora, però, hem de seguir les regles del cos : prendre
vitamines quan el cos requereix d'ells és important. Seguir un tractament diari durant un
temps específic. Aquesta fórmula funciona bé per al cos i té excel · lents resultats per al
cabell, de manera que els laboratoris Emmediciotto recomana seguir el sistema
d'aplicació per obtenir resultats ràpids i efectius, tant durant la tardor i en la fase
preventiva en la fase de cuir cabellut energitzant.
mètode  d'ús  : Després de rentar el cabell amb STEM - C anti - pèrdua de cabell xampú,
aplicar l'ampolla STEM - C, separant els cabells amb els dits i s'apliquen directament
sobre l'arrel. Una lleugera pressió amb els dits en forma circular en el cuir cabellut, així
com per realitzar un massatge shiatsu. Consells :
1) en el cas d'un cabell considerable és aconsellable l'ús de tots els dies durant un mes.
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2) per prevenir la pèrdua del cabell es recomana aplicar almenys 3 vegades a la setmana.
3r) per al cabell cansat, prim i fràgil, es recomana utilitzar almenys 2 vegades a la
setmana durant un llarg temps (ideal per energitzar els cabells i el cuir cabellut).
paquet   :. vial de 10 ml, caixa de 8 peces 
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