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STEM -C
adjuverende behandling

 baserede aktiv plante stamceller drue

 STEM -C shampoo 
STEM -C Fall Shampoo renser hår og hovedbund. Den er baseret på aktive plante
stamceller Grape, der beskytter huden mod irritation, ofte til stede i løbet af efteråret.
 anvendelsesmetode :  Anvend shampoo i vådt hår, forsigtigt emulgere, skylles og
gentag, efterlader det i 5 minutter. Efter at skylle godt og anvende lotion forudgående
STEM -C.
Fortsæt til tørre.
250 ml tube:  pakke .
 STEM -C hætteglas 
Hætteglasset FALL STEM -C bruger teknologi af aktive plante stamceller Druer, der virker
på frie radikaler ved at donere en kapillær pære sundere og yngre.
Indholdet Follucusan virker direkte på håret pære, hvilket gør det oftere og fast, således at
mikrocirkulationen blod injektioner ordentlig næring til håret pære. Dette er hvad der sker
ved hjælp af hætteglasset STEM -C, hvilket er hvorfor det er vigtigt at følge de anbefalede
betingelser for brug fra Emmediciotto at få gode resultater med mindre tid. På samme tid,
men vi skal følge reglerne i kroppen : tager vitaminer, når kroppen kræver dem er vigtig.
Følg en daglig behandling for en bestemt tid. Denne formel fungerer godt for kroppen og
har gode resultater for hår, hvilket er grunden til laboratorier Emmediciotto anbefale at
følge anvendelsen system for hurtige og effektive resultater både under efteråret og i den
forebyggende fase i fase energigivende hovedbund
. anvendelsesmetode : Efter vask håret med STEM -C anti- hårtab shampoo, anvende
ampullen STEM -C, adskille hår med fingrene og anvende det direkte på roden. Et let tryk
med fingrene i en cirkulær måde på hovedbunden, for at udføre en shiatsu massage. Tips
:
1) i tilfælde af en betydelig hår er tilrådeligt at bruge hver dag for omkring en måned.
2) for at forhindre anbefales hårtab til at anvende mindst 3 gange om ugen.
3 °) for træt hår, tynd og skør, anbefaler vi at bruge mindst 2 gange om ugen i lang tid
(fantastisk til energigivende hår og hovedbund).
 pakke :. 10 ml hætteglas, æske med 8 stk 
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