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EUDERMIQUE
células-tronco linha de tratamento de plantas

combate a queda de cabelo
As células estaminais são as células primitivas de plantas não especializados são
capazes de se reproduzir e desenvolver potencialmente indefinidamente, transformando
em vários outros tipos de células mais específicas, capazes de executar qualquer tipo de
função e capazes de reparar qualquer tipo de tecido. Estas células são de fatores
epigenéticos semelhantes às células humanas que permitem nutrir, tonificar e revitalizar o
couro cabeludo e da estrutura celular dos cabelos.
propriedades
reestruturação de células-tronco vegetais permitem prolongar a vida do folículo piloso e,
assim, retardar o processo de perda de cabelo. Através de processos particulares de
cultura em laboratório, foram obtidos de células-tronco de plantas a partir de uma seleção
de bagas de uvas verdes. Estes, na verdade, do que uvas maduras têm mais vitalidade
extremamente elevada e, portanto, um maior potencial de crescimento. Células-tronco
derivadas de plantas, as bagas de uvas verdes, favorecendo uma importante ação
antioxidante e são uma grande ajuda para combater os radicais espécies nocivas que
causadas por fatores endógenos (estresse, tabagismo, má alimentação,...) e exógenos (a
poluição, a radiação UV,...). A sua eficácia é mantida dentro das formulações cosméticas
dando um anti - envelhecimento comprovado.
ARNICA SHAMPOO - sem sal, SLS e SLES
A presença de arginina, fortalecendo e reestruturar propriedades, ajuda a reconstruir os
cabelos danificados e quebradiços. Além disso, a presença de extractos naturais de
gengibre, noz moscada e cravo ajuda a efectuar uma tónica e estimulante, aumentando a
microcirculação periférica no couro cabeludo e melhorar a oxigenação do cabelo. Contém
óleos essenciais de menta e eucalipto com alta refrescante, estimulante e balsâmico
capaz de dar-lhe um impulso de energia para os cabelos quebradiços. A presença de óleo
essencial de Cajeput pelas propriedades purificadoras ajuda a manter a pele limpa
favorecendo a oxigenação natural do couro cabeludo.
caixa : garrafas de 100 e 250 ml
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ARNICA LOTION
Ajuda Loção contra queda de cabelo. Contém extratos naturais de arnica, capsicum,
Ginseng e Nettle capaz de promover a microcirculação periférica, melhorando a
oxigenação do bulbo capilar. Esses extratos, em sinergia com um complexo de
aminoácidos e vitamina B12, ajudando a aumentar a força do cabelo, energizando o
couro cabeludo e promover a oxigenação adequada.
caixa : 8 ml frascos em caixas de 12 unidades ou 4 pcs em uma caixa combinada com
ARNICA SHAMPOO 100 ml
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