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STAMIKER
de cel van de stam van de plant, keratine en Witte lupine

• reparatie
• regeneratie
• preventie van het verlies tegen alopecia

STAMIKER is de revolutionaire nieuwe lijn van SYSTEMCOIFFEUR behandelingen.
Verrijkt met stamcellen en keratine, opera voor reparatie en regeneratie van haar. De
aanwezigheid van Witte lupine extract speelt ook een ondersteunende actie tegen
haaruitval.
Met STAMIKER vezel wordt versterkt in zijn structuur en Steel de aangeboren weerstand
van een natuurlijke haren; de huid herwint perfect hydrolipidic evenwicht en een volledige
welzijn; haaruitval is in contrast.
HOOGWAARDIGE activa:
• STAMCELLEN die activeren het saldo van de hydrolipidic van de huid en het haar van
de wortel te regenereren. Die worden gebruikt in STAMIKER lijn afgeleid van Syringa
Vulgaris, kortweg SERINGEN of stopt. Een bijzondere biotechnologisch proces haalt uit in
vitro cultuur van deze cellen van de stam, de Verbascoside, een zuivere werkzame stof
met een hoge anti-oxidant actie (4 keer de vitamine C) en veroudering.
• Keratine die reparaties en herbouwt de stam van het hart van de vezels en de volledige
lengte; Keratine, belangrijkste bestanddeel van haar, is een eiwit dat uit een lange
polypeptide keten spiraalvormige structuur, die bevatten aminozuren, vitaminen en
sporenelementen, die doordringen in de nagelriemen bestaat, reconstrueren van de haren
en zet vast aan de stengel.
• FRAGMENT uit de witte LUPINE, ANAGELINE®, een gepatenteerde substantie textuur
en vlees uit de structuur, ter ondersteuning van de preventie van haarverlies. Boasting een
reactivering proces van haar cyclus en het verminderen van de effecten van alopecia, met
demonstratie van klinische proeven.

NEWGEN SHAMPOO
Antiage regenereren en reparatie shampoo bevat een synergetische actie van stamcellen
en keratine.
verpakking: flessen van 250 en 1000 ml.
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MASKER NEWGEN
met het planten van stamcellen en keratine
Masker geschikt voor beschadigd haar, broos en verarmde, handelingen in synergie met
het totale haar herstellen SHAMPOO NEWGEN STAMIKER. Transformeert het oppervlak
glad en zijdeachtig zaken.
verpakking: 500 ml. 250 astucciati van schepen en
 

DIEPE BEHANDELING
intensieve regeneratie behandeling
Geïndiceerd voor behandeld en gekleurd haar zwakke en breekbaar. Handelingen op de
hoofdhuid en het haar voor totale regeneratie en een volledige reconstructie: hoofdhuid
gehydrateerd en gevoed; lipide evenwicht hersteld; versterkt en vitale wortels; Fiber
gevoed en meer compact en dichte capillaire structuur; energieke bij de preventie van
vallen.
pakket: flesjes van 20 ml in vak 6.
 

FINISHING TOUCH
serum Enhancer laatste aanraking
Is voltooid en de resultaten van de behandeling STAMIKER NEWGEN diepe behandeling
onderhoudt. Naast de stamcellen en keratine, is de formule verrijkt met panthenol
(provitamine B5), welke handelingen door zichtbaar verbetering van het uiterlijk van haar
benadrukt, beschadigd en breekbaar haar. Haren glans met licht, sparkle zacht en
vloeiende, weer gezond en verjongd.
verpakking: doos van de gift van de fles van 100 ml.
 

DENSIFYNG TOUCH
densifying Enhancer serum
Densifying voor natuurlijke haar en doeleinden waarvoor een versterking van de capillaire
massa en een densifying effect. Verrijkt met stamcellen en keratine, vullingen uit de stam,
texturizzandoli haar van wortel naar tip.
verpakking: doos van de gift van de fles van 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

