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STAMIKER
rostlinné kmenové bu?ky, keratin a Lupina bílá

• Oprava
• regenerace
• Prevence ztráty proti alopecii

STAMIKER je revolu?ní nový ?ádek SYSTEMCOIFFEUR lé?by. Obohacené o kmenové
bu?ky a Keratin, opera pro opravu a regeneraci vlas?. P?ítomnost bílé lupiny extraktu také
hraje vedlejší žaloby proti vypadávání vlas?.
S STAMIKER vlákny je posílena v jeho struktu?e a kmenových vrozený odpor p?írodní
vlasy; pokožka získává dokonalou hydrolipidickou rovnováhu a úplnou pohodu;
vypadávání vlas? je v kontrastu.
Vysoce výkonné aktiva:
• KMENOVÉ bu?ky, které znovu hydrolipidickou rovnováhu pokožky a regeneraci vlas? od
ko?ínk?. V STAMIKER ?ádku odvozen od še?ík obecný, b?žn? známé jako še?ík nebo
serenella. Ur?itý biotechnologický proces extrahuje z in vitro kultury t?chto kmenových
bun?k, Verbascoside, ?isté ú?inné látky s vysokou antioxida?ní akce (4 x vitamín C) a
stárnutí.
• Keratin, které opraví a znovu sestaví stonek ze samého srdce vláken a celé délce;
Keratin, hlavní složka vlasu, je protein, který se skládá z ?et?zec dlouhý polypeptid šikmé
struktury, které obsahují aminokyseliny, vitamíny a stopové prvky, proniknout kutikuly,
rekonstruovat vlasy a p?išijeme na stonku.
• VÝPIS z Lupina bílá, ANAGELINE®, patentovaná látka, textury a up?es?ují strukturu,
podporující prevenci vypadávání vlas?. Chlouba proces reaktivace vlasy cyklu a snížit
dopady alopecie, s ukázkou klinických hodnocení.

NEWGEN ŠAMPON
AntiAge regenera?ní a obnovující šampon poskytuje synergické p?sobení kmenových
bun?k a keratin.
balení: láhve 250 a 1000 ml.
 

NEWGEN MASKY
s rostlinné kmenové bu?ky a keratin
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Maska pro poškozené vlasy, lámavé a zbída?ené, úkony v sou?innosti s celkovou vlasy
opravit šampon NEWGEN STAMIKER. Transformuje povrchu hladké a hebké v?ci.
balení: 500 ml. 250 astucciati z plavidel a
 

HLOUBKOVÉ OŠET?ENÍ
intenzivní regenera?ní pé?e
Indikován pro ošet?ené a barvené vlasy slabé a k?ehké. P?sobí na pokožku hlavy a vlasy
pro celkovou regeneraci a kompletní rekonstrukce: vlasovou pokožku hydratovanou a
vyživenosti; vyrovnání lipid? obnovena; posílené a vitální ko?eny; vlákno živí a více
kompaktní a husté kapilární struktury; povzbuzující v prevenci pádu.
balení: balení 20 ml v kolonce 6.
 

KONE?NÝ DOTEK
sérum Enhancer poslední dotek
Dokon?í a udržuje výsledky lé?by STAMIKER NEWGEN hloubkové ošet?ení. Krom?
kmenových bun?k a keratin vzorec je obohacené o panthenol (provitamín B5), který
p?sobí viditeln? zlepšuje vzhled vlas? zd?raznil, poškozené a lámavé vlasy. Lesk na vlasy
s sv?tlem, jiskru a tekoucí, znovu zdravá a omlazené.
balení: dárková krabice od 100 ml láhev.
 

DENSIFYNG TOUCH
hutn?ní Enhancer serum
Hutn?ní pro ú?ely, které vyžadují posílení kapilární hmoty a densifying ú?inek a p?írodní
vlasy. Obohacené o kmenové bu?ky a keratin, vyplní stonku, texturizzandoli vlasy z ko?en
až ke kone?k?m.
balení: dárková krabice od 100 ml láhev.
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