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STAMIKER
stilk cellen, keratin og hvite Lupin

• reparasjon
• gjenfødelse
• forebygging mot alopecia

STAMIKER er den revolusjonerende nye SYSTEMCOIFFEUR behandlinger. Beriket med
stamceller og Keratin, opera for reparasjon og regenerering av hår. Tilstedeværelsen av
hvite Lupin ekstrakt spiller også en hjelpeutstyr handling mot håravfall.
Med STAMIKER fiber er forsterket i sin struktur og stammen medfødte motstanden av et
naturlig hår; huden gjenvinner perfekt hydrolipidic balanse og en trivsel; håravfall er
kontrast.
Høy ytelse eiendeler:
• STAMCELLER som reaktivere hydrolipidic balansen i huden og regenerere hår fra roten.
De som brukes i STAMIKER linje avledet fra Syringa Vulgaris, kjent som SYRINER eller
Orsingher. En bestemt bioteknologisk prosess utskrifter fra i vitro kulturen i disse
stamceller, Verbascoside, en ren virkestoffet med høy antioksidant handling (4 ganger
vitamin C) og aldring.
• Keratin som reparerer og gjenoppbygger stammer fra hjertet av fibrene og full lengde;
Keratin, viktigste bestanddel av hår, er et protein som består av en lang polypeptid kjeden
spiralformede struktur, som inneholder aminosyrer, vitaminer og sporstoffer, som trenger
gjennom neglebåndene rekonstruere håret og fest på stammen.
• UTDRAG fra den hvite LUPIN, ANAGELINE®, et patentert stoff tekstur og kjøttet ut
strukturen, støtter forebygging av hårtap. Med en reaktivering prosess med håret syklus
og redusere effekten av alopesi, med demonstrasjon av kliniske studier.

NEWGEN SJAMPO
Antiage regenererende og reparere sjampo gir en synergistiske handling av stamceller og
keratin.
emballasje: flasker på 250 og 1000 ml.
 

MASKE NEWGEN
med plante stamceller og keratin
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Maske egnet for skadet hår, skjør og fattige, reparere handlinger i synergi med total hår
SJAMPO NEWGEN STAMIKER. Forvandler overflaten glatt og silkeaktig saker.
emballasje: 500 ml. 250 astucciati fra fartøy og
 

DYP BEHANDLING
intensiv gjenfødelse behandling
Indikert for behandlet og farget hår svak og skjør. Handlinger på hodebunnen og håret for
totalt regenerasjon og en fullstendig gjenoppbygging: hodebunnen hydrert og næret; lipid
balanse gjenopprettet. styrket og viktige røttene; fiber næret og mer kompakt og tett
kapillær struktur; energigivende i forebygging av fall.
pakke: ampuller 20 ml i boksen 6.
 

SISTE FINPUSSEN
serum Enhancer siste touch
Fullfører og opprettholder resultatene av behandling STAMIKER NEWGEN dyp
behandling. I tillegg til stamceller og keratin, er formelen beriket med panthenol
(provitamin B5), som fungerer ved å forbedre synlig utseendet på håret stresset, skadet og
sprøtt hår. Håret glans med lys, gnisten myk og flytende, igjen frisk og revitalisert.
emballasje: flaske gaveeske fra 100 ml.
 

DENSIFYNG TOUCH
densifying Enhancer serum
Densifying for naturlig hår og som krever en forsterkning av kapillær masse og densifying
effekt. Beriket med stamceller og keratin, fyll ut stammen, texturizzandoli hår fra rot til
tupp.
emballasje: flaske gaveeske fra 100 ml.
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