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  perkelahian rambut rontok 
Tanaman sel induk adalah sel primitif tidak khusus mampu mereproduksi dan
mengembangkan potensi tanpa batas, mengubah dalam beberapa jenis sel lain yang lebih
spesifik, mampu melakukan semua jenis fungsi dan mampu memperbaiki semua jenis
jaringan. Sel-sel ini adalah faktor epigenetik yang mirip dengan sel manusia yang
memungkinkan Anda untuk memelihara, nada dan merevitalisasi kulit kepala dan struktur
selular rambut. 

Sifat 

 restrukturisasi tanaman sel induk memungkinkan untuk memperpanjang umur folikel
rambut dan dengan demikian memperlambat proses kerontokan rambut. Melalui proses
tertentu budaya di laboratorium, diperoleh dari tanaman sel induk dari pilihan buah mentah
anggur. Ini, pada kenyataannya, daripada anggur matang lebih vitalitas yang sangat tinggi
dan karena itu potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan. Sel tumbuhan induk, yang
berasal dari buah anggur mentah, mendukung tindakan antioksidan penting dan sangat
membantu untuk melawan spesies radikal yang berbahaya yang disebabkan oleh faktor
endogen (stres, merokok, pola makan yang buruk,...) dan eksogen (polusi, radiasi UV,...).
Keefektifan mereka dipertahankan dalam formulasi kosmetik memberikan terbukti anti -
penuaan. 

  arnica SHAMPOO - bebas garam, SLS dan SLES 
Kehadiran Arginine, memperkuat dan sifat restrukturisasi, membantu untuk membangun
kembali rambut rusak dan rapuh. Selain itu, kehadiran ekstrak alami dari jahe, pala dan
cengkeh membantu untuk melaksanakan tonik dan stimulan, meningkatkan mikrosirkulasi
perifer di kulit kepala dan meningkatkan oksigenasi rambut. Mengandung minyak esensial
peppermint dan Eucalyptus dengan menyegarkan tinggi, merangsang dan balsamic
mampu memberikan dorongan energi untuk rambut rapuh. Kehadiran minyak atsiri
Cajeput oleh sifat memurnikan membantu menjaga kulit bersih mendukung oksigenasi
alami kulit kepala.
kotak  :  botol 100 ml dan 250 
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  Arnica LOTION 
Lotion bantuan terhadap kerontokan rambut. Mengandung ekstrak alami dari arnica,
capsicum, Ginseng dan Nettle dapat mempromosikan mikrosirkulasi perifer, meningkatkan
oksigenasi dari bola rambut. Ekstrak, bersinergi dengan kompleks asam amino dan
vitamin B12, membantu meningkatkan kekuatan rambut, energi kulit kepala dan
mempromosikan oksigenasi yang tepat.
kotak  :  8 ml botol dalam kotak 12 pcs atau 4 pcs dalam kotak dikombinasikan dengan
arnica SHAMPOO 100 ml 
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