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  bojuje proti vypadávaniu vlasov 
Rastlinné kme?ové bunky sú primitívne bunky nie sú špecializované sú schopné
reprodukova? a rozvíja? prípadne na dobu neur?itú, transformuje v nieko?kých ?alších
typov buniek konkrétnejšie, ktorý je schopný vykonáva? akýko?vek typ funkcie a schopné
opravy akýko?vek typ tkaniva. Tieto bunky sú epigenetických faktorov, podobne ako
?udské bunky, ktoré umož?ujú živi?, tón a revitalizova? pokožku hlavy a bunkovú štruktúru
vlasov. 

 reštrukturaliza?né vlastnosti rastlinných kme?ových buniek, aby bolo možné pred?ži?
životnos? vlasového folikulu a tým spoma?ujú proces vypadávania vlasov.
Prostredníctvom jednotlivých procesov kultúry v laboratóriu, boli získané z rastlinných
kme?ových buniek z ponuky nezrelých bobú? hrozna. Tieto, v skuto?nosti, ako zrelé
hrozno majú viac vitality ve?mi vysoké, a preto vä?ší potenciál pre rast. Plant kme?ové
bunky, získané z nezrelých bobú? hrozna, ?ím je dôležitou antioxida?nou akciu a sú
ve?kým prínosom pre vyrovnanie škodlivých radikálov, ktoré spôsobili endogénnymi
faktormi (stres, faj?enie, zlá strava,...) a exogénne (zne?istenie, UV žiarenie,...). Ich
ú?innos? je zachovaná v kozmetických formulácií dáva osved?ený proti starnutiu. 

  ARNICA SHAMPOO - bez soli, SLS a SLES 
Prítomnos? arginínu, posil?ujúce a vlastnosti reštrukturalizácie, napomáha obnove
poškodené vlasy a krehké. Navyše, prítomnos? prírodných extraktov zázvor, muškát a
klin?ek pomáha vykonáva? tonikum a stimulant, zvyšuje periférnu mikrocirkuláciu vo
vlasovej pokožke a zlepšuje okysli?enie vlasov. Obsahuje esenciálne oleje z mäty
piepornej a eukalyptu s vysokou osviežujúci, stimulujúci a balsamico, ktorý je schopný da?
vám podporu energie na vlasy krehké. Prítomnos? silice cajeput ?istením vlastnos?ami
pomáha udržiava? pokožku ?istú zvýhod?uje prirodzené okysli?enie pokožky hlavy.
 box :  f?aše 100 a 250 ml 

  ARNICA LOTION 
Lotion pomoc proti vypadávaniu vlasov. Obsahuje prírodné vý?ažky z arniky, paprika,
ženšen a žih?avy, ktorý je schopný podporova? periférne mikrocirkuláciu, zlepšenie
okysli?enia vlasových cibuliek. Tieto extrakty, v sú?innosti s komplexom aminokyselín a
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vitamínu B12, ?o pomáha zvýši? silu vlasov, energizujúci vlasovej pokožky a podpora
dobrej okysli?enie.
 box :  8 ml f?ašti?ky v krabi?ke po 12 ks alebo 4 ks v krabi?ke v kombinácii s ARNICA
šampón 100ml 
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