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EUDERMIQUE
Lé?ba linka závod kmenové bu?ky

bojuje proti vypadávání vlas?
Rostlinné kmenové bu?ky jsou primitivní bu?ky nejsou specializované jsou schopny
reprodukovat a rozvíjet p?ípadn? na dobu neur?itou, transformuje v n?kolika dalších typ?
bun?k konkrétn?jší, který je schopen provád?t jakýkoliv typ funkce a schopné opravy
jakýkoliv typ tkán?. Tyto bu?ky jsou epigenetických faktor?, podobn? jako lidské bu?ky,
které umož?ují živit, tón a revitalizovat pokožku hlavy a bun??nou strukturu vlas?.
restrukturaliza?ní vlastnosti rostlinných kmenových bun?k, aby bylo možné prodloužit
životnost vlasového folikulu a tím zpomalují proces vypadávání vlas?. Prost?ednictvím
jednotlivých proces? kultury v laborato?i, byly získány z rostlinných kmenových bun?k z
nabídky nezralých bobulí hrozn?. Tyto, ve skute?nosti, než zralé hrozny mají více vitality
velmi vysoké, a proto v?tší potenciál pro r?st. Plant kmenové bu?ky, získané z nezralých
bobulí hrozn?, ?ímž je d?ležitou antioxida?ní akci a jsouvelkým p?ínosem pro vyrovnání
škodlivých radikál?, které zp?sobily endogenními faktory (stres, kou?ení, špatná strava,...)
a exogenní (zne?išt?ní, UV zá?ení,...). Jejich ú?innost je zachována v kosmetických
formulací dává osv?d?ený proti stárnutí.
ARNICA SHAMPOO - bez soli, SLS a SLES
P?ítomnost argininu, posilující a vlastnosti restrukturalizace, napomáhá obnov? poškozené
vlasy a k?ehké. Navíc,p?ítomnost p?írodních extrakt? zázvor, muškát a h?ebí?ek pomáhá
provád?t tonikum a stimulant, zvyšuje periferní mikrocirkulaci ve vlasové pokožce a
zlepšuje okysli?ení vlas?. Obsahuje esenciální oleje z máty peprné a eukalyptu s vysokou
osv?žující, stimulující a balsamico, který je schopen dát vám podporu energie navlasy
k?ehké. P?ítomnost silice Cajeput ?išt?ním vlastnostmi pomáhá udržovat pokožku ?istou
zvýhod?uje p?irozené okysli?ení pokožky hlavy.
box : láhve 100 a 250 ml
ARNICA LOTION
Lotion pomoc proti vypadávání vlas?. Obsahuje p?írodní výtažky z arniky, paprika, ženšen
a kop?ivy, který je schopen podporovat periferní mikrocirkulaci, zlepšení okysli?ení
vlasových cibulek. Tyto extrakty, v sou?innosti s komplexem aminokyselin a vitaminu B12,
což pomáhá zvýšit sílu vlas?, energizující vlasové pokožky a podpora ?ádné okysli?ení.
pagina 1 / 2

box : 8 ml lahvi?ky v krabi?ce po 12 ks nebo 4 ks v krabi?ce v kombinaci s ARNICA
šampon 100ml
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