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STEM - C
adjuvantná lie?ba

založené na aktívne rastlinné kme?ové bunky hroznový
STEM - C šampón
STEM - C Fall šampón ?istí vlasy a vlasovú pokožku. Je založený na aktívnych rastlinných
kme?ových buniek, Ružová, ktorá chráni pokožku pred podráždením, ?asto prítomný v
priebehu jesene.
spôsob použitia : Použi? šampón na mokré vlasy, jemne emulgova?, opláchnite a
opakujte, takže ho po dobu 5 minút. Potom, dobre opláchnite a aplikujte krém
predchádzajúce STEM - C. Pokra?ujte zaschnú?.
balenie :. 250 ml tuba
STEM - C f?ašti?ka
F?ašti?ka FALL STEM - C využíva technológie aktívnych rastlín kme?ových buniek
hrozno, ktoré pôsobia na vo?né radikály tým, že daruje kapilárnej žiarovka zdravšie a
mladšie.
Obsah Follucusan pôsobí priamo na vlasové cibu?ky, ?o je ?astejšie, a pevne tak, aby sa
mikrocirkulácia krvi injekcia správnej výživy na vlasové cibu?ky. To je to, ?o sa stane s
použitím f?ašti?ku STEM - C, ?o je dôvod, pre?o je dôležité dodržiava? odporú?ané
podmienky použitia od Emmediciotto získa? vynikajúce výsledky s kratšom ?ase. Zárove?
však musíme dodržiava? pravidlá tela : bra? vitamíny, kedy telo potrebuje je dôležité.
Postupujte pod?a dennej lie?bu pre ur?itú dobu. Tento vzorec funguje dobre na tele a má
vynikajúce výsledky za vlasy, ?o je dôvod, pre?o laboratória Emmediciotto odporú?ame
sledova? systém aplikácie pre rýchle a efektívne výsledky po?as aj na jese? a v
preventívnej fáze, vo fáze posil?ujúci vlasovej pokožky.
spôsob použitia : Po umytí vlasov s STEM - C proti vypadávaniu vlasov šampón,
použije ampule STEM - C, odde?ujúce vlasy s prstami a aplikova? ich priamo v
kore?ovom adresári. Mierny tlak prsty v kruhovom spôsobom na hlave, tak, aby sa
vykonanie shiatsu masáž. Tipy :
1) V prípade zna?ného vlasov je vhodné použi? každý de? asi mesiac.
2), aby sa zabránilo vypadávaniu vlasov je odporú?ané použi? aspo? 3 krát týždenne.
3 °) pre unavené vlasy, tenké a krehké, doporu?ujeme použi? aspo? 2 krát týždenne po
dlhú dobu (skvelé pre posil?ujúci vlasy a vlasovú pokožku).
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balenie :. Injek?ná liekovka 10 ml, balenie 8 ks
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