
 

  
Kezelések - Hajápolás - DIKSON

STAMIKER
növényi ?ssejt, a keratin és a csillagfürt

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

STAMIKER
növényi ?ssejt, a keratin és a csillagfürt

• javítása
• regeneráció
• veszteség megel?zése hajhullás ellen

STAMIKER az a forradalmian új vonal SYSTEMCOIFFEUR kezelések. Dúsított, az
?ssejtek és a Keratin, opera, a javítási és a regenerációs a haj. Fehér csillagfürt kivonat
jelenléte is játszik a hajhullás elleni kiegészít? kereset.
STAMIKER szál meger?sített szerkezete és a szár a veleszületett ellenállása a
természetes haj; a b?r visszanyeri tökéletes hydrolipidic egyensúly és a teljes jól-lét;
hajhullás szembe.
Nagy teljesítmény? eszközök:
• ?SSEJT, hogy aktiválja a hydrolipidic egyensúlyát a b?r, és regenerálja a haj a gyökér. A
vonal STAMIKER használt származó Syringa Vulgaris, nevükön ORGONÁT vagy
serenella. Biotechnológiai folyamatra kivonatok in vitro tenyésztés ezek az ?ssejtek, a
Verbascoside, a tiszta hatóanyag, a magas antioxidáns fellépés (4-szer a C-vitamin) és az
öregedés.
• Keratin, hogy a javítás, és újraépíti a szár, a szívében a rostok és a teljes hossza;
Keratin, f? alkotóeleme, a haj, egy olyan fehérje, amely áll egy hosszú polipeptid lánc
hélixes szerkezetét, tartalmazó aminosavak, vitaminok és nyomelemek, amelyek
behatolnak, belsejében a körömágyat, rekonstruálni a haj, és rögzítse a szár.
• KIVONAT a fehér csillagfürt, ANAGELINE®, szabadalmaztatott az anyag, a textúra és a
test szerkezetét, támogatja a hajhullás megel?zésére. Magasztalás egy reaktiváció
folyamat a haj ciklus és alopecia, demonstráció, klinikai vizsgálatok hatásának
csökkentésére.

NEWGEN SAMPON
Antiage regeneráló és javítása sampon biztosít szinergista, az ?ssejtek és a keratin.
csomagolás: 250-1000 ml palack.
 

MASZK NEWGEN
a növény ?ssejtek és keratin
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Alkalmas a sérült haj, törékeny és elszegényedett, maszk cselekmények összhangját a
teljes haj javítás sampon NEWGEN STAMIKER. Átalakítja a felület sima és selymes
ügyekben.
csomagolás: 500 ml. 250 astucciati hajók és
 

MÉLY KEZELÉS
intenzív regeneráló kezelés
Javallott a kezelt és a színes haj, gyenge és törékeny. Cselekmények a fejb?r és a haj
teljes regeneráció és a teljes kör? felújítás: fejb?r, hidratált és táplált; lipid egyensúlyt
helyreállítani; fokozott és létfontosságú gyökereit; rost táplált és több kompakt és s?r?
kapilláris felépítése; energetizáló ?szi megel?zésében.
csomag: üveg, 20 ml-es a 6.
 

UTOLSÓ ÉRINTÉS
szérum Enhancer utolsó érintés
Kiegészíti, és fenntartja az eredményeket kezelés STAMIKER NEWGEN mély kezelés. Az
?ssejtek és a keratin a dúsított panthenol (provitamin B5), mely cselekmények által
láthatóan javítja a megjelenését a haj hangsúlyozta, sérült és törékeny haj. Haj fényét
fény, csillogás, puha és áramló, újra egészséges és megfiatalodott.
csomagolás: 100 ml palack díszdobozban.
 

DENSIFYNG TOUCH
densifying Enhancer szérum
Densifying természetes haj és célokra, amit megkövetel egy kapilláris tömeg meger?sítése
és a densifying hatás. ?ssejtek és a keratin dúsított, kitölti a szár, texturizzandoli haj a root
tip.
csomagolás: 100 ml palack díszdobozban.
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