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STAMIKER
cèl·lules vegetals, queratina i tramús blanc

• reparació
• regeneració
• prevenció de pèrdua contra l'alopècia
STAMIKER és la nova línia revolucionària dels tractaments SYSTEMCOIFFEUR. Enriquit
amb cèl·lules mare i queratina, òpera de reparació i regeneració dels cabells. La
presència d'extracte de tramús blanc també juga una acció auxiliar contra la pèrdua de
cabell.
Amb fibra STAMIKER es reforça en la seva estructura i frenar la resistència innata de
cabell natural; la pell recobra hydrolipidic perfecte equilibri i un complet benestar; es
contrasta la pèrdua de cabell.
Alt rendiment d'actius:
• CÈL·LULES mare que reactivar l'equilibri hydrolipidic de la pell i regenerar el cabell de
l'arrel. En línia STAMIKER deriva de Lilà, comunament conegut com es o serenella. Un
determinat procés biotecnològic extractes de cultiu in vitro d'aquestes cèl·lules, el
Verbascoside, un principi actiu pur amb acció antioxidant alta (4 vegades la vitamina C) i
l'envelliment.
• Queratina que reparacions i reconstrueix la tija des del mateix cor de les fibres i tota la
longitud; Queratina, principal constituent de cabell, és una proteïna que consisteix en una
llarga polipeptídica cadena hèlix estructura, que contenen aminoàcids, vitamines i
oligoelements, que penetren dins les cutícules, reconstruir el cabell i subjectar a la tija.
• EXTRACTE del TRAMÚS blanc, ANAGELINE®, una substància patentat per la textura i
la carn de l'estructura, donant suport a la prevenció de pèrdua de cabell. Disposa d'un
procés de Reactivació del cicle del cabell i reduir els efectes de l'alopècia, amb
demostració d'assaigs clínics.
XAMPÚ NEWGEN
Antiage de regeneració i reparació xampú proporciona una acció sinèrgica de cèl·lules
mare i queratina.
embalatge: ampolles de 250 i 1000 ml.
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MÀSCARA NEWGEN
amb planta de les cèl·lules mare i queratina
Màscara adequat per al cabell danyat, fràgil i empobrida, actes en sinergia amb el cabell
total reparació xampú NEWGEN STAMIKER. Transforma la matèria superfície suau i
sedós.
embalatge: 500 ml. 250 astucciati de vasos i

TRACTAMENT PROFUND
tractament intensiu de regeneració
Indicat per a cabells tractats i color feble i fràgil. Actes en el cuir cabellut i el cabell per a
regeneració total i completa reconstrucció: cuir cabellut hidratat i s'alimenta; balanç lipídic
restaurat; arrels reforçat i vitals; s'alimenta de fibra i més compacta i densa capil·lar
estructura; energètic en la prevenció de caiguda.
paquet: vials de 20 ml en el quadre 6.

TOC FINAL
sèrum Tacte últim potenciador
Completa i manté els resultats del tractament STAMIKER NEWGEN tractament profund.
A més de les cèl·lules mare i queratina, la fórmula s'enriqueix amb pantenol (provitamina
B5), va destacar que actua mitjançant la millora visiblement l'aparició de pèl, cabell danyat
i fràgil. Cabell brillen amb llum, brillantor suau i que flueix, més saludable i rejovenit.
embalatge: caixa de regal d'ampolla de 100 ml.

DENSIFYNG TÀCTIL
densificadora sèrum potenciador
Densificadora de cabell natural i propòsits, que requereixen un reforç de massa capil·lar i
un efecte densificadora. Enriquida amb cèl·lules mare i queratina, s'omple de la tija,
texturizzandoli de cabell d'arrel a la punta.
embalatge: caixa de regal d'ampolla de 100 ml.
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