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  lupta impotriva caderii parului 
Celulele stem sunt celule primitive de plante nu specializate sunt capabili s? se reproduc?
?i s? dezvolte poten?ial pe termen nelimitat, transformarea în mai multe alte tipuri de
celule specifice, capabile de a efectua orice tip de func?ie ?i capabile de a repara orice tip
de tesut. Aceste celule sunt de factori epigenetice similare pentru celulele umane, care v?
permit s? hr?neasc?, ton ?i revitaliza scalpul ?i structura celular? a parului. 

Propriet??ile 

 de restructurare de celule stem vegetale face posibil? pentru a prelungi durata de via?? a
foliculului de par si, astfel, a încetini procesul de pierdere a parului. Prin intermediul unor
procese de cultur? în laborator, s-au ob?inut din celule stem de plante dintr-o selec?ie de
fructe necoapte de struguri. Acestea, de fapt, decât struguri cop?i au mai mult? vitalitate
foarte înalt? ?i, prin urmare, un poten?ial mai mare de cre?tere. Celulele stem de plante,
derivate din boabe necoapte de struguri, care favorizeaz? o ac?iune antioxidant important
?i sunt un mare ajutor pentru a contracara speciilor radicale nocive care au cauzat de
factori endogeni (stres, fumat, dieta saraca,...) ?i exogene (poluare, radiatii UV,...).
Eficacitatea lor este men?inut? în formul?ri cosmetice dau un anti - imbatranire dovedit. 

  ARNICA SAMPON - f?r? sare, SLS ?i SLES 
Prezen?a de arginina, fortificarea ?i restructurarea propriet??i, ajut? la reconstruirea
parului deteriorat ?i fragil. În plus, prezen?a de extracte naturale de ghimbir, nucsoara si
cuisoare ajut? s? efectueze un tonic ?i stimulent, cre?terea microcircula?iei periferice în
scalp ?i îmbun?t??irea oxigenare a parului. Contine uleiuri esentiale de menta si eucalipt
cu r?coritoare mare, stimularea ?i balsamic m?sur? s? v? dau un impuls de energie
pentrup?r fragil. Prezen?a de ulei esential de cajeput de propriet??i purificarea v? ajut? s?
p?stra?i pielea curat? favorizeaz? oxigenarea natural al scalpului.
cutie  :  sticle de 100 ?i 250 ml 

  ARNICA LOTIUNE 
Lo?iune ajutor împotriva caderii parului. Contine extracte naturale de arnica, ardei gras,
Ginseng ?i urzica în m?sur? s? promoveze microcircula?iei periferice, îmbun?t??ind
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oxigenarea bulbul de p?r. Aceste extracte, în sinergie cu un complex de aminoacizi ?i
vitamina B12, care ajut? pentru a cre?te puterea de par, energizantescalpului ?i
promovarea oxigenarea adecvat?.
cutie  :  8 ml fiole in cutii de 12 buc sau 4 buc intr-o cutie combinat cu ARNICA SAMPON
100 ml 
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