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STAMIKER
células-tronco vegetais, queratina e Tremoceiro branco

• reparação
• regeneração
• prevenção de perda contra a Alopécia

STAMIKER é a nova linha revolucionária de tratamentos SYSTEMCOIFFEUR.
Enriquecida com células-tronco e queratina, ópera para a reparação e regeneração do
cabelo. A presença do extrato de Lupin branco também desempenha uma acção
acessória contra queda de cabelo.
Com fibra STAMIKER é reforçado em sua estrutura e conter a resistência inata de um
cabelo natural; a pele recupera o equilíbrio hidrolipídico perfeito e um completo bem-estar;
perda de cabelo é contrastada.
Ativos de alto desempenho:
• CÉLULAS-tronco que reativar o equilíbrio hidrolipídico da pele e regenerar o cabelo da
raiz. Aqueles usados na linha STAMIKER derivado de Syringa Vulgaris, vulgarmente
conhecida como LILACS ou serenella. Um processo biotecnológico específico extrai de
cultura in vitro dessas células-tronco, o Verbascoside, um ingrediente ativo puro com uma
ação antioxidante elevado (4 vezes a vitamina C) e o envelhecimento.
• Queratina que repara e reconstrói o tronco do coração as fibras e o comprimento total;
Queratina, principal constituinte do cabelo, é uma proteína que consiste em uma longo
polipeptídeo cadeia estrutura helicoidal, que contêm aminoácidos, vitaminas e
oligoelementos, que penetrar as cutículas, reconstruir o cabelo e prenda na haste.
• TRECHO do TREMOCEIRO branco, ANAGELINE®, uma substância patenteada a
textura e a carne, a estrutura de apoio a prevenção da perda de cabelo. Gozando de um
processo de reativação do ciclo do cabelo e redução dos efeitos de alopecia, com
demonstração dos ensaios clínicos.

NEWGEN SHAMPOO
Envelhecimento se regenerando e reparando xampu fornecem uma ação sinérgica de
células-tronco e queratina.
embalagem: frascos de 250 e 1000 ml.
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MÁSCARA NEWGEN
com planta células-tronco e queratina
Máscara apropriada para cabelos danificados, quebradiços e empobrecido, atua em
sinergia com o cabelo total reparação SHAMPOO NEWGEN STAMIKER. Transforma a
matéria superfície suave e sedosa.
embalagem: 500 ml. 250 astucciati de navios e
 

TRATAMENTO PROFUNDO
tratamento de regeneração intensiva
Indicado para cabelos coloridos e tratados fracos e quebradiços. Atos sobre o couro
cabeludo e cabelo para regeneração total e uma reconstrução completa: couro cabeludo
hidratado e nutrido; equilíbrio lipídico restaurado; raízes fortalecidas e vitais; fibra nutrido e
mais compacta e densa estrutura capilar; energização na prevenção da queda.
pacote: frascos de 20ml em caixa 6.
 

TOQUE FINAL
soro último toque Enhancer
Completa e mantém os resultados do tratamento STAMIKER NEWGEN tratamento
profundo. Além das células-tronco e queratina, a fórmula é enriquecida com pantenol
(provitamina B5), que atua, melhorando visivelmente a aparência dos cabelos
estressados, cabelos danificados e quebradiços. Cabelo brilhar com luz, brilho, macio e
fluindo, novamente saudável e rejuvenescido.
embalagem: caixa de presente do frasco de 100 ml.
 

TOQUE DE DENSIFYNG
adensamento de soro Enhancer
Adensamento para fins que exigem um reforço da massa capilar e um efeito densifying e
cabelo natural. Enriquecida com células-tronco e queratina, enche para fora do tronco,
texturizzandoli cabelo de raiz à ponta.
embalagem: caixa de presente do frasco de 100 ml.
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