
 

  
Tractaments - la cura del cabell - HANTESIS

EUDERMIQUE
Les cèl · lules mare vegetals línia de tractament

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

EUDERMIQUE
Les cèl · lules mare vegetals línia de tractament

  combat la caiguda del cabell 
Les cèl · lules mare vegetals són cèl · lules primitives no especialitzades són capaços de
reproduir-se i desenvolupar-se potencialment indefinida, transformant en diversos altres
tipus més específics de cèl · lules, capaços de realitzar qualsevol tipus de funció i capaç
de reparar qualsevol tipus de teixit. Aquestes cèl · lules són factors epigenètics similars a
les cèl · lules humanes que li permeten nodrir, tonificar i revitalitzar el cuir cabellut i
l'estructura cel · lular dels cabells. 

 reestructuració propietats de les cèl · lules mare de les plantes fan possible allargar la
vida del fol · licle del pèl i així retardar el procés de pèrdua de cabell. A través dels
processos particulars de la cultura al laboratori, s'han obtingut de les cèl · lules mare de la
planta a partir d'una selecció de fruits verds de raïm. Aquests, de fet, que els raïms
madurs tenen més vitalitat molt alta i per tant un major potencial de creixement. Les cèl ·
lules mare vegetals, derivats dels fruits verds del raïm, el que afavoreix una acció
antioxidant important i són una gran ajuda per contrarestar les espècies de radicals nocius
que van causar per factors endògens (estrès, el tabaquisme, la mala alimentació,...) i
exògens (la contaminació, la radiació UV,...). La seva eficàcia es manté dins de les
formulacions cosmètiques que donen un anti - envelliment provada. 

  SHAMPOO ARNICA - sense sal, SLS i SLES 
La presència d'arginina, la fortificació i la reestructuració de les propietats, ajuda a
reconstruir el cabell danyat i trencadís. D'altra banda, la presència d'extractes naturals de
gingebre, nou moscada i clau d'olor ajuda per dur a terme un tònic i estimulant, l'augment
de la microcirculació perifèrica en el cuir cabellut i la millora de l'oxigenació del cabell.
Conté olis essencials de menta i eucaliptus amb un alt refrescant, estimulant i balsàmic
capaç de donar-li un impuls d'energia per al cabell trencadís. La presència d'oli essencial
de melaleuca per propietats purificants ajuda a mantenir la pell neta que afavoreix
l'oxigenació natural del cuir cabellut.
 quadre :  ampolles de 100 i 250 ml 

  ARNICA LOCIÓ 
Loció ajuda contra la caiguda del cabell. Conté extractes naturals d'àrnica, capsicum,
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Ginseng i ortiga capaç de promoure la microcirculació perifèrica, millora de l'oxigenació
del bulb pilós. Aquests extractes, en sinergia amb un complex d'aminoàcids i vitamina
B12, que ajuda a augmentar la força del cabell, el cuir cabellut i energitzants que
promouen l'oxigenació adequada.
 quadre :  8 ml vials en caixes de 12 unitats o 4 PC en una caixa combinada amb xampú
ARNICA 100 ml 
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