
 

  
Lé?ba - Pé?e o vlasy - EMMEDICIOTTO

STEM - C
adjuvantní lé?ba

 mauro@emmediciotto.com

 +39 0331 1706328

STEM - C
adjuvantní lé?ba

 založené na aktivní rostlinné kmenové bu?ky hroznový

 STEM - C šampon 
STEM - C Fall šampon ?istí vlasy a vlasovou pokožku. Je založen na aktivních rostlinných
kmenových bun?k, R?žová, která chrání pokožku p?ed podrážd?ním, ?asto p?ítomen v
pr?b?hu podzimu.
 zp?sob použití :  Použít šampon na mokré vlasy, jemn? emulgovat, opláchn?te a
opakujte, takže jej po dobu 5 minut. Poté, dob?e opláchn?te a aplikujte krém p?edchozí
STEM -C. Pokra?ujte zaschnout.
 balení  :. 250 ml tuba

 STEM - C lahvi?ka 
Lahvi?ka FALL STEM - C využívá technologie aktivních rostlin kmenových bun?k hrozny,
které p?sobí na volné radikály tím, že darujekapilární žárovka zdrav?jší a mladší.
Obsah Follucusan p?sobí p?ímo na vlasové cibulky, což je ?ast?jší, a pevn? tak, aby se
mikrocirkulace krve injekce správné výživy na vlasové cibulky. To je to, co se stane s
použitím lahvi?ku STEM - C, což je d?vod, pro? je d?ležité dodržovat doporu?ené
podmínky použití od Emmediciotto získat vynikající výsledky s kratším ?ase. Zárove? však
musíme dodržovat pravidla t?la : brát vitamíny, kdyt?lo pot?ebuje je d?ležité. Postupujte
podle denní lé?bu pro ur?itou dobu. Tento vzorec funguje dob?e na t?le a má vynikající
výsledky za vlasy, což je d?vod, pro? laborato?e Emmediciotto doporu?ujeme sledovat
systém aplikace pro rychlé a efektivní výsledky b?hem i na podzim a v preventivní fázi, ve
fázi posilující vlasové pokožky.
 zp?sob použití  : Po umytí vlas? s STEM - C proti vypadávání vlas? šampon, použije
ampule STEM - C, odd?lující vlasy s prsty a aplikovat je p?ímo v ko?enovém adresá?i.
Mírný tlak prsty v kruhovém zp?sobem na hlav?, tak, aby se provedení shiatsu masáž.
Tipy :
1) V p?ípad? zna?ného vlas? je vhodné použít každý den asim?síc.
2), aby se zabránilo vypadávání vlas? je doporu?eno použít alespo? 3 kráttýdn?.
3 °) pro unavené vlasy, tenké a k?ehké, doporu?ujeme použít alespo? 2 krát týdn? po
dlouhou dobu (skv?lé pro posilující vlasy a vlasovou pokožku).
 balení  :. Injek?ní lahvi?ka 10 ml, balení 8 ks 
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