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  bestrijdt haaruitval 
Plantaardige stamcellen zijn primitieve cellen niet gespecialiseerd zijn in staat zich voort te
planten en te ontwikkelen potentieel voor onbepaalde tijd, transformeren in verschillende
andere celtypen meer specifieke, in staat om elk type functie en kan herstellen van elk
type weefsel uit te voeren. Deze cellen zijn van epigenetische factoren lijken op menselijke
cellen die u in staat om te voeden, toon en revitaliseren van de hoofdhuid en de cellulaire
structuur van het haar. 

 herstructurering eigenschappen van plantaardige stamcellen maken het mogelijk om het
leven van de haarfollikel te verlengen en dus vertragen het proces van haaruitval. Door
specifieke processen van de cultuur in het laboratorium werden verkregen van
plantaardige stamcellen uit een selectie van onrijpe bessen van druiven. Deze, in feite,
dan rijpe druiven hebben meer vitaliteit extreem hoog en dus een groter potentieel voor
groei. Plantaardige stamcellen, afkomstig van de onrijpe bessen van de druiven, waarbij
een belangrijke antioxiderende werking en zijn een grote hulp voor de schadelijke
radicalen die veroorzaakt door endogene factoren (stress, roken, slechte voeding,...) en
exogene (tegengaan vervuiling, UV-straling,...). Hun effectiviteit wordt gehandhaafd
binnen de cosmetische formuleringen die een bewezen anti -aging. 

  ARNICA SHAMPOO - zoutloos, SLS en SLES 
De aanwezigheid van Arginine, versterkende en herstructurering eigenschappen, helpt om
beschadigd haar en broos herbouwen. Bovendien is de aanwezigheid van natuurlijke
extracten van gember, nootmuskaat en kruidnagel helpt bij het ??uitvoeren van een
tonicum en stimulans, waardoor de perifere microcirculatie in de hoofdhuid en verbetering
van de zuurstofvoorziening van het haar. Bevat essentiële oliën van pepermunt en
eucalyptus met hoge verfrissend, stimulerend en balsamico staat om u een boost van
energie te geven aan het haar broos. De aanwezigheid van etherische olie van Cajeput
door het zuiveren van eigenschappen zorgt ervoor dat de huid schoon gunste van de
natuurlijke zuurstofvoorziening van de hoofdhuid.
 doos :  flessen van 100 en 250 ml 

  ARNICA LOTION 
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Lotion hulp tegen haaruitval. Bevat natuurlijke extracten van arnica, paprika, Ginseng en
Brandnetel in staat om de perifere microcirculatie te bevorderen, het verbeteren van de
zuurstofvoorziening van de haarwortel. Deze extracten, in synergie met een complex van
aminozuren en vitamine B12, helpen om haar sterkte te verhogen, het bekrachtigen van
de hoofdhuid en het bevorderen van een goede oxygenatie.
 doos :  8 ml flacons in dozen van 12 stuks of 4 stuks in een doos gecombineerd met
ARNICA SHAMPOO 100 ml 
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