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STAMIKER
tanaman sel induk, keratin dan Lupin putih

• perbaikan
• regenerasi
• kerugian pencegahan terhadap alopecia

STAMIKER adalah baris baru yang revolusioner SYSTEMCOIFFEUR perawatan.
Diperkaya dengan sel-sel induk dan Keratin, opera untuk perbaikan dan regenerasi
rambut. Kehadiran Ekstrak Lupin putih juga memainkan tindakan tambahan terhadap
rambut rontok.
Dengan STAMIKER serat diperkuat dalam strukturnya dan batang perlawanan bawaan
rambut alami; kulit yang mendapatkan kembali keseimbangan sempurna hydrolipidic dan
lengkap kesejahteraan; rambut rontok adalah kontras.
Aset kinerja tinggi:
• Sel-sel induk yang mengaktifkan kembali keseimbangan hydrolipidic kulit dan regenerasi
rambut dari akar. Yang digunakan dalam garis STAMIKER berasal dari Syringa Vulgaris,
dikenal sebagai bunga lili atau serenella. Bioteknologi proses ekstrak dari secara in vitro
budaya sel-sel induk, Verbascoside, bahan aktif yang murni dengan tindakan antioksidan
tinggi (4 kali vitamin C) dan penuaan.
• Keratin yang perbaikan dan membangun kembali batang dari jantung serat-serat dan
panjang penuh; Keratin, konstituen utama dari rambut, adalah protein yang terdiri dari
panjang polipeptida jaringan struktur heliks, yang mengandung asam amino, vitamin dan
unsur jejak, yang menembus dalam kutikula, merekonstruksi rambut dan kencangkan
pada batang.
• KUTIPAN dari LUPIN putih, ANAGELINE®, suatu zat dipatenkan tekstur dan
menyempurnakan struktur, mendukung pencegahan rambut rontok. Menawarkan
Reaktivasi proses siklus rambut dan mengurangi efek alopecia, dengan demonstrasi uji
klinis.

NEWGEN SHAMPOO
Antiage meregenerasi dan memperbaiki shampoo menyediakan tindakan sinergis dari sel-
sel induk dan keratin.
Kemasan: botol 250 dan 1000 ml.
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TOPENG NEWGEN
dengan menanam stem cells dan keratin
Masker cocok untuk rambut rusak, rapuh dan miskin, bertindak dalam sinergi dengan
rambut total perbaikan SAMPO NEWGEN STAMIKER. Mengubah hal-hal permukaan
halus dan lembut.
Kemasan: 500 ml. 250 astucciati dari kapal dan
 

PERAWATAN DALAM
perawatan intensif regenerasi
Diindikasikan untuk diperlakukan dan berwarna rambut lemah dan rapuh. Kisah Para
Rasul pada kulit kepala dan rambut untuk total regenerasi dan rekonstruksi lengkap: kulit
kepala terhidrasi dan dipelihara; lipid keseimbangan dipulihkan; akar diperkuat dan
penting; serat yang dipelihara dan lebih kompak dan padat kapiler struktur; energi dalam
Pencegahan jatuhnya.
paket: cawan 20 ml dalam kotak 6.
 

SENTUHAN AKHIR
serum penambah sentuhan akhir
Melengkapi dan mempertahankan hasil perawatan perawatan dalam NEWGEN
STAMIKER. Di samping sel-sel induk dan keratin, formula diperkaya dengan panthenol
(provitamin B5), menekankan yang bertindak dengan meningkatkan tampak penampilan
rambut, rambut rusak dan rapuh. Rambut bersinar dengan cahaya, kilau lembut dan
mengalir, lagi sehat dan diremajakan.
Kemasan: kotak hadiah botol 100 ml.
 

DENSIFYNG SENTUH
densifying penambah serum
Densifying untuk rambut alami dan tujuan yang memerlukan penguatan kapiler massa dan
efek densifying. Diperkaya dengan sel-sel induk dan keratin, mengisi keluar batang,
texturizzandoli rambut dari akar ke ujung.
Kemasan: kotak hadiah botol 100 ml.
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