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STAMIKER
ro?linnych komórek macierzystych, keratyny i ?ubin bia?y

• Naprawa
• Regeneracja
• Zapobieganie utracie przeciw ?ysieniu

STAMIKER jest rewolucyjna nowa linia zabiegów SYSTEMCOIFFEUR. Wzbogacony o
komórki macierzyste i keratyny, opera na naprawy i regeneracji w?osów. Obecno??
bia?ego ?ubinu ekstrakt odgrywa równie? pomocniczych dzia?a? przeciwko wypadaniu
w?osów.
Z STAMIKER w?ókna jest wzmocniona w swojej strukturze i macierzystych wrodzonej
odporno?ci naturalne w?osy; skóra odzyskuje równowag? hydrolipidow? doskona?e i
kompletne dobre samopoczucie; wypadanie w?osów jest skontrastowane.
Wysokiej wydajno?ci aktywów:
• KOMÓRKI macierzyste, które ponownie uaktywni? równowag? hydrolipidow? skóry i
regeneruje w?osy z cebulkami. Te u?ywane w linii STAMIKER pochodn? Syringa Vulgaris,
powszechnie znany jako BZY lub serenella. Okre?lonego procesu biotechnologicznego
wyodr?bnia z hodowli in vitro tych komórek macierzystych, Verbascoside, czysty aktywny
sk?adnik z wysokiej przeciwutleniacz akcji (4 razy witaminy C) i starzenia si?.
• Keratyny, który naprawia i odbudowuje macierzystych od serca w?ókien i pe?nej
d?ugo?ci; Keratyny, g?ównym sk?adnikiem w?osów, jest bia?kiem, które sk?ada si? z
d?ugi ?a?cuch ?rubowej polipeptydow?, zawieraj?ce aminokwasy, witaminy i pierwiastki
?ladowe, które wnikaj? w naskórek, zrekonstruowa? w?osy i zapi?? na ?odydze.
• Wyci?g z ?ubin bia?y, ANAGELINE®, opatentowana substancja do tekstury i stworz?
struktur?, wspieranie profilaktyki wypadania w?osów. Szczyc?cy si? proces ponownej
aktywacji cyklu w?osów i zmniejszenie skutków ?ysienie, z demonstracji bada?
klinicznych.

NEWGEN SZAMPON
ZWALCZNIA starzenia, prawdziwe regeneracji i naprawy szampon zapewnia synergiczne
dzia?anie komórek macierzystych i keratyny.
opakowania: butelki, 250 i 1000 ml.
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NEWGEN MASKA
z ro?linnych komórek macierzystych i keratyny
Maska do w?osów zniszczonych, ?amliwych i ubogie, dzia?a w synergii z w?osów
naprawy szampon NEWGEN STAMIKER. Przekszta?ca powierzchni sprawach g?adk? i
jedwabist?.
opakowania: 500 ml. 250 astucciati ze statków oraz
 

G??BOKIE LECZENIE
Intensywna kuracja regeneruj?ca
Wskazany dla leczonych i kolorowe w?osy s?abe i ?amliwe. Dzia?a na skór? g?owy i
w?osy do ca?kowitej regeneracji i rekonstrukcja: g?owy, nawil?ona i od?ywiona;
równowag? lipidow? przywrócona; wzmocnione i vital korzenie; w?ókna, od?ywiona i
bardziej zwarte i g?ste kapilarn? struktur?; energetyzuj?cy w zapobieganiu upadku.
pakiet: fiolki 20 ml w polu 6.
 

OSTATECZNY SZLIF
surowicy wzmacniacz ostatni dotyk
Ko?czy i przechowuje wyniki leczenia STAMIKER NEWGEN g??bokiego oczyszczania.
Oprócz komórek macierzystych i keratyny formu?a wzbogacona pantenol (prowitamina
B5), który dzia?a przez wyra?nie poprawia wygl?d w?osów podkre?li?, zniszczonych i
?amliwych w?osów. Po?ysk w?osów z ?wiat?o, blask, mi?kkie i p?yn?ce, ponownie
zdrowe i odm?odzona.
opakowanie: pude?ko butelka ze 100 ml.
 

DENSIFYNG DOTYKOWY
zag?szczaniu surowicy Enhancer
Zag?szczaniu w?osów naturalnych i celów, które wymagaj? wzmocnienia naczy?
w?osowatych masy i densifying efekt. Wzbogacony o komórki macierzyste i keratyny,
wype?nia macierzystymi, texturizzandoli w?osów od g?ównego do ko?cówki.
opakowanie: pude?ko butelka ze 100 ml.
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