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STAMIKER
celule stem, keratina si Lupin alb

• reparare
• regenerare
• pierderea de prevenire împotriva alopecie

STAMIKER este revolu?ionar noua linie de tratamente de SYSTEMCOIFFEUR. Îmbog??it
cu celule stem si keratina, opera pentru repararea si regenerarea parului. Prezen?a de
extract de Lupin alb joac?, de asemenea, o ac?iune auxiliar? impotriva caderii parului.
Cu fibre de STAMIKER este înt?rit? în structura ?i tulpina rezistenta înn?scut? de un fir de
p?r naturale; pielea î?i recap?t? echilibrul hidrolipidic perfect? ?i o complet? bun?stare;
caderea parului este în contrast.
Activele performante:
• CELULE STEM care reactiva echilibrul hidrolipidic al pielii ?i regenerare p?r de la
r?d?cin?. Cele utilizate în linia de STAMIKER derivate din Syringa Vulgaris, cunoscut ca
LILIACUL sau serenella. Un anumit proces biotehnologic extrase din cultur? în vitro aceste
celulelor stem, Verbascoside, un ingredient activ pur, cu o ac?iune de ridicat de
antioxidan?i (4 ori vitamina C) ?i îmb?trânire.
• Cheratin?, care repar? ?i reconstruie?te stem din inima a fibrelor ?i lung; Keratina,
constitutiv principal al parului, este o proteina care const? dintr-o polipeptid? lung lan?
elicoidale structura, care con?in aminoacizi, vitamine ?i oligoelemente, care p?trunde în
interiorul cuticulele, reconstrui parul si prindeti pe tulpin?.
• EXTRAS de LUPIN alb, ANAGELINE®, o substan?? patentat textura ?i carne structura,
sprijinirea prevenirea caderii parului. Mândrindu-se cu un proces de re-activare a ciclului
de p?r ?i reducerea efectelor de alopecie, cu demonstra?ii de studii clinice.

NEWGEN SAMPON
Antiage de regenerare si reparare sampon ofer? o ac?iune sinergic? a celulelor stem ?i
cheratin?.
ambalaje: sticle de 250 ?i 1000 ml.
 

MASCA NEWGEN
cu plante de celule stem ?i cheratina
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Masca potrivite pentru p?r deteriorat, casant ?i s?r?cite, acte în sinergie cu p?rul total
repara sampon NEWGEN STAMIKER. Transform? problemele suprafata neteda si
matasoasa.
ambalare: 500 ml. 250 astucciati de pe nave si
 

ADÂNCIME DE TRATAMENT
tratament intensiv de regenerare
Indicat pentru p?r tratate ?i colorate slab ?i fragil. Acte pe scalpul si parul pentru
regenerarea total? ?i o reconstruc?ie complet?: scalpului, hidratat ?i hr?nit; echilibrul lipidic
restaurat; r?d?cinile consolidat? ?i vitale; fibra de hr?nit ?i mai compact ?i dens capilar
structura; energizant în prevenirea c?derii.
ambalaj: flacoane de 20 ml la rubrica 6.
 

FINAL TOUCH
ser Enhancer ultima touch
Completeaza si mentine rezultatele tratamentului STAMIKER NEWGEN tratament
PROFUND?. În plus fa?? de celulele stem ?i cheratin?, formula este imbogatita cu
panthenol (provitamina B5), care ac?ioneaz? prin îmbun?t??irea vizibil aspectul de p?r
subliniat, par deteriorat si fragil. Str?lucire p?rului cu lumin?, str?lucire moale ?i curge, din
nou s?n?tos ?i reîntinerit.
ambalare: cutie de cadou pentru sticla de 100 ml.
 

DENSIFYNG TOUCH
Densifying Enhancer ser
Densifying pentru p?r natural ?i scopuri care necesit? o consolidare de mas? capilar? ?i un
efect densifying. Imbogatita cu celule stem si keratina, completeaz? tulpinii, texturizzandoli
de p?r de la r?d?cin? la vârf.
ambalare: cutie de cadou pentru sticla de 100 ml.
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