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STEM -C
tratamento adjuvante

células-tronco da planta ativa baseados 

 uva

 STEM -C shampoo 
STEM -C Queda Shampoo limpa o cabelo e couro cabeludo. Ele é baseado em células-
tronco vegetais ativos de uva que protegem a pele contra irritação, freqüentemente
presentes durante a queda.
método  de uso:  Aplicar shampoo nos cabelos molhados, emulsionar delicadamente,
enxaguar e repetir, deixando-a por 5 minutos. Após isso, enxágüe bem e aplique a loção
antes STEM -C. Prossiga para secar.
pacote  :. 250 ml tubo

 STEM -C frasco 
A queda frasco STEM -C usa a tecnologia de células-tronco da planta ativos uvas, que
agem sobre os radicais livres doando um bulbo capilar mais saudável e mais jovem.
O conteúdo Follucusan age diretamente no bulbo capilar, tornando-se mais vezes e com
firmeza para que a microcirculação injeções de sangue adequada nutrição para o bulbo
capilar. Isto é o que acontece com o frasco STEM -C, que é por isso que é importante
seguir as condições recomendadas de uso de Emmediciotto para obter excelentes
resultados com menos tempo. Ao mesmo tempo, no entanto, é preciso seguir as regras
do corpo : tomar vitaminas quando o corpo exige que eles é importante. Siga um
tratamento diário por um tempo específico. Esta fórmula funciona bem para o corpo e tem
excelentes resultados para o cabelo, razão pela qual os laboratórios Emmediciotto
recomendar a seguir o sistema de aplicação de resultados rápidos e eficazes tanto
durante o outono e na fase preventiva no couro cabeludo energizante fase.
método  de uso : Depois de lavar o cabelo com STEM -C anti- queda de cabelo shampoo,
aplique a ampola STEM -C, separando o cabelo com os dedos e aplicá-lo diretamente na
raiz. Uma ligeira pressão com os dedos de uma forma circular sobre o couro cabeludo, de
modo a efectuar uma massagem shiatsu. Dicas :
1) No caso de um fio de cabelo considerável é aconselhável a utilização de todos os dias
por cerca de um mês.
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2) para evitar a queda de cabelo é recomendada a aplicar, pelo menos, 3 vezes por
semana.
3 °) para o cabelo cansado, magro e frágil, recomendamos o uso de pelo menos 2 vezes
por semana por um longo tempo (ótimo para energizar o cabelo e couro cabeludo).
pacote  :. frasco de 10 ml, caixa de 8 pcs 
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