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STEM - C
leczenie uzupe?niaj?ce

 bazie komórek macierzystych ro?lin aktywny
winogrono
 STEM - C szampon 
STEM - C Spadek Szampon oczyszcza w?osy i skór? g?owy. Jest on oparty na aktywnych
ro?linnych komórek macierzystych winogron, które chroni? skór? przed podra?nieniami,
cz?sto obecnego w czasie upadku.
 Sposób u?ycia :  Na?o?y? szampon na mokre w?osy, delikatnie emulgowania, op?uka? i
powtórzy?, pozostawiaj?c go na 5 minut. Nast?pnie dobrze sp?uka? i zastosowa? balsam
uprzedniej Stem- C. Przejd? do wyschni?cia.
Pakiet   :. 250 ml tube

 fiolka STEM - C 
Fiolka JESIE? STEM - C wykorzystuje technologi? aktywnych komórek macierzystych
ro?lin winogrona, które dzia?aj? na wolne rodniki oddaj?c?arówka kapilarnej zdrowsza i
m?odziej.
Zawarto?? Follucusan dzia?a bezpo?rednio na cebulki w?osa, co wi?cej cz?sto i mocno,
tak, ?ezastrzyki mikrokr??enia krwi prawid?owe od?ywianie do cebulki w?osa. To co si?
dzieje przy u?yciu fiolki STEM -C, dlatego wa?ne jest, aby przestrzega? zalecanych
warunkach stosowania od Emmediciotto aby uzyska? doskona?e wyniki w krótszym
czasie. Jednocze?nie jednak musimy przestrzega? zasad cia?a : bra? witaminy, gdy
organizm wymaga ich jest wa?ne. ?led? codziennie leczenia w okre?lonym czasie. Ta
formu?a dzia?a dobrze na ciele i ma doskona?e wyniki za w?osy, dlatego laboratoria
Emmediciotto zalecane do na?ladowania system aplikacji dla szybkich i skutecznych
wyników zarówno podczas upadku w fazie prewencyjnej w fazie energetyzuj?cy skór?
g?owy.
 Sposób u?ycia  : Po umyciu w?osy STEM - C strat szampon przeciw w?osów, stosuje
si? ampu?ki Stem- C, oddzielaj?c w?osy palcami i stosowa? go bezpo?rednio w katalogu
g?ównym. Niewielkie ci?nienie palcami w sposób ko?owy na skórze g?owy, tak aby
wykona? masa? shiatsu. Porady:
1), w przypadku znacznego w?osów zaleca si? stosowa? codziennie przez oko?omiesi?c.
2) Aby zapobiec utracie w?osów zaleca si? stosowanie co najmniej 3 razy w tygodniu.
3 °) dla zm?czonych w?osów, cienkie i kruche, zaleca si? stosowanie co najmniej 2 razy w
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tygodniu, przez d?ugi czas (do zasilania wielkiego w?osów i skóry g?owy).
Pakiet   :. fiolka 10 ml, opakowanie 8 szt. 
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