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STAMIKER
augal? kamienini? l?steli?, keratino ir baltojo lubino

• remonto
• regeneracija
• praradimo prevencija prieš alopecija
STAMIKER yra revoliucin? nauja linija SYSTEMCOIFFEUR gydymo. Praturtintas
kamienini? l?steli? ir ragena, operos remonto ir plauk? regeneracij?. Apie balta lubin?
ekstraktas taip pat atlieka papildom? veiksm? nuo plauk? slinkimo.
Su STAMIKER pluoštu sutvirtintas jos strukt?ra ir kamieno ?gimt? atsparum? nat?rali?
plauk?; oda atgauna puikus hydrolipidic balanso ir visiškai gerov?; plauk? slinkimas yra
kontrastas.
Aukštos kokyb?s turtas:
• KAMIENINI? l?steli?, kurios iš naujo suaktyvinti hydrolipidic odos pusiausvyr? ir
regeneruoja plaukus nuo šakn?. Tie, kurie naudojami STAMIKER eilut? kil?s iš Syringa
Vulgaris, visuotinai žinomas kaip alyva arba serenella. Ypa? biotechnologinio proceso
ištraukos iš in vitro auginimo šiuos kamienini? l?steli?, Verbascoside, grynos veikliosios
medžiagos su antioksidantais veiksm? (4 kartus vitaminas C) ir sen?jimo.
• Keratino, kad remontas ir atstato kamienini? nuo miesto pluošt? nuo visu ilgiu; Keratino,
pagrindin?s sudedamosios dalies plauk?, yra baltymas, kur? sudaro ilgas polipeptido
tinklas spiralin?s strukt?ros, kuri? sud?tyje yra aminor?gš?i?, vitamin? ir mikroelement?,
kurie patekti ? odeles, atstatyti plaukus ir pritvirtinkite ant stiebo.
• Ištrauka iš baltojo LUBINO, ANAGELINE®, patentuotos medžiagos tekst?ros ir
strukt?ros, patikslinama remti prevencijos plauk? slinkimas. Pasigyrimas Kartotinio
aktyvinimo procesui plauk? ciklas ir sumažinti poveik? alopecija, su demonstravimo
klinikinius tyrimus.
NEWGEN ŠAMP?NAS
Antiage regeneruoti ir remontas šamp?nas suteikia s?veikaujant? veiksm? kamienini?
l?steli? ir ragena.
pakuot?s: buteliukai po 250 ir 1000 ml.

KAUK? NEWGEN
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su augal? kamienini? l?steli? ir ragena
Kauk? pažeistiems plaukams, trap?s ir skurdžiai, tinka aktai su bendra plauk? remonto
šamp?nas NEWGEN STAMIKER. Transformuoja paviršiaus sklandžiai ir šilkiniai
klausimais.
pakuot?: 500 ml. 250 astucciati iš laiv? ir

GILAUS VALYMO
intensyvi regeneracija gydymas
Skirtas gydyti ir spalvos plaukai silpni ir trap?s. Aktai d?l galvos odos ir plauk? viso
regeneravimas ir visiška rekonstrukcija: galvos hidratuotas ir maitina; lipid? pusiausvyr?
atkurti; sustiprinta ir gyvybiškai svarbus šakn?; maitinasi l?stelienos ir daugiau
kompaktiškas ir tankus kapiliar? strukt?ros; dinamišk? kritimo prevencijai.
pakuot?s: buteliukai po 20 ml 6 langelyje.

GALUTINIS TOUCH
serumo stipriklis Paskutin? liesti
Baigia ir palaiko gydymo STAMIKER NEWGEN giliai gydymo rezultatai. Be kamienin?s
l?stel?s ir ragena, formul? yra praturtintas pantenolis (provitaminas B5), kuris veikia iš
pastebimai pagerinti išvaizd?, plaukai pabr?ž?, pažeist? ir l?žin?jantiems plaukams. Plauk?
blizges? su šviesa, linksmam minkštas ir teka, v?l sveikas ir atjaun?jusi.
pakuot?s: buteliukas dovan? d?žut? iš 100 ml.

DENSIFYNG TOUCH
densifying stipriklis serumas
Densifying nat?ralus plauk? ir tikslais, kad reikia sustiprinti kapiliarinis mas?s ir densifying
poveik?. Praturtintas kamienini? l?steli? ir ragena, užpildus, stiebas, texturizzandoli plauk?
nuo šakn? iki galiuk?.
pakuot?s: buteliukas dovan? d?žut? iš 100 ml.
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