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STEM - C
adjuvante behandeling

 gebaseerd actieve plantaardige stamcellen druif

 STEM - C shampoo 
STEM - C Fall Shampoo reinigt het haar en de hoofdhuid. Het is gebaseerd op actieve
plantaardige stamcellen Druif die de huid beschermen tegen irritatie, vaak aanwezig
tijdens de val.
 wijze van gebruik :  Breng shampoo aan op nat haar, zachtjes emulgeren, uitspoelen en
herhalen, waardoor het voor 5 minuten. Daarna goed afspoelen en lotion voorafgaand
STEM - C. Ga verder te drogen.
 pakket  :. 250 ml tube

 STEM - C flacon 
Het flesje FALL STEM - C maakt gebruik van de technologie van actieve plantaardige
stamcellen Druiven, die inwerken op vrije radicalen door het doneren van een capillaire
lamp gezonder en jonger.
De inhoud Follucusan rechtstreeks op de haarbol, waardoor het vaker en stevig zodat de
microcirculatie bloed injecties juiste voeding naar de haarwortel. Dit is wat er gebeurt met
behulp van de flacon STEM - C, dat is waarom het belangrijk is om de aanbevolen
gebruiksvoorwaarden van Emmediciotto volgen om uitstekende resultaten te krijgen met
minder tijd. Tegelijkertijd, echter, moeten we de regels van het lichaam te volgen: neem
vitaminen wanneer het lichaam nodig hen van belang is. Volg een dagelijkse behandeling
voor een bepaalde tijd. Deze formule werkt goed voor het lichaam en heeft uitstekende
resultaten voor het haar, dat is waarom laboratoria Emmediciotto raden aan om de
applicatie systeem voor een snelle en effectieve resultaten volgen zowel tijdens de herfst
en in de preventieve fase in de fase energieke hoofdhuid.
 wijze van gebruik  : Na het wassen van het haar met STEM - C anti - haaruitval
shampoo, gelden de ampul STEM - C, het scheiden van haar met je vingers en direct toe
te passen op de wortel. Een lichte druk met de vingers in een cirkelvorm op de hoofdhuid,
teneinde een shiatsu massage uit te voeren. Tips:
1) bij een aanzienlijk haar is raadzaam om elke dag gedurende een maand.
2) om haaruitval te voorkomen wordt aanbevolen om minstens 3 keer per week
toepassen.
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3 °) voor vermoeide haar, dun en broos, raden wij u aan minstens 2 keer per week voor
een lange tijd (geweldig voor het bekrachtigen van haar en hoofdhuid).
 pakket  :. 10 ml flacon, doos met 8 stuks 
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