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STAMIKER
rastlinných kme?ových buniek, keratín a Lupina biela

• opravy
• regenerácia
• prevencia proti alopécia

STAMIKER je revolu?ný nový rad SYSTEMCOIFFEUR lie?by. Obohatený o kme?ové
bunky a keratín, opera pre opravu a regeneráciu vlasov. Prítomnos? bielej Lupin extrakt
hrá aj doplnkové akcie proti vypadávaniu vlasov.
STAMIKER vláknami vystužené vo svojej štruktúre a kme?ových vrodené rezistencie
prírodné vlasy; koža znova získa dokonalý hydrolipidic rovnováhu a úplnú pohodu;
vypadávanie vlasov je v kontraste.
High-výkonnos? aktíva:
• KME?OVÝCH buniek, ktoré aktivova? hydrolipidic rovnováhu pokožky a regeneráciu
vlasov od korienkov. V STAMIKER line odvodený od kru?inku Vulgaris, bežne známy ako
ORGOVÁN alebo serenella. Najmä biotechnologického spôsobu výpisy z in vitro kultivácii
týchto kme?ových buniek, Verbascoside, ?istej ú?innej látky s vysokým antioxidant akcie
(4 krát vitamínu C) a starnutia.
• Keratín, ktorý opravuje a obnovuje stonky zo samého srdca vlákien a plnej d?žke;
Keratín, hlavná zložka vlasov, je proteín, ktorý sa skladá z dlhej polypeptid re?azec
trojhelikálnu štruktúru, ktoré obsahujú aminokyseliny, vitamíny a stopové prvky, ktoré
prenikajú dovnútra koži?ku, zrekonštruova? vlasy a upevnite na stonke.
• VÝPIS z LUPINA biela, ANAGELINE®, patentovaná látka textúry a telo, štruktúru,
podporu prevencie vypadávanie vlasov. Pýcha reaktivácia procesu vlasového cyklu a
zníženie ú?inkov alopécia, s demonštrácie klinických skúšok.

NEWGEN ŠAMPÓN
Antiage regenerácie a opravy šampón poskytuje synergické pôsobenie kme?ových buniek
a keratín.
balenie: f?aše 250 a 1000 ml.
 

MASKA NEWGEN
s rastlinných kme?ových buniek a keratín
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Maska pre poškodené vlasy, lámavé a chudobných, úkony v sú?innosti s celkovej vlasy
repair šampón NEWGEN STAMIKER. Transformuje povrch hladký a silky veciach.
balenie: 500 ml. 250 astucciati z plavidiel a
 

HLBOKOM SPRACOVANÍ
Intenzívna regenera?ná starostlivos?
Indikovaný na ošetrených a farbené vlasy slabé a krehké. Pôsobí na pokožku hlavy a
vlasy na celkovú regeneráciu a kompletná rekonštrukcia: pokožku hydratované a
vyživené; lipidovej rovnováhy obnovené; posilnené a zásadné korene; vlákno vyživené a
viac kompaktný a hustý kapilárnej štruktúry; energizujúci pri prevencii jese?.
balík: injek?né liekovky s 20 ml v kolónke 6.
 

KONE?NÝ DOTYK
sérum Enhancer posledný dotyk
Dokon?í a udržiava výsledkoch lie?by STAMIKER NEWGEN HLBOKOM spracovaní.
Okrem kme?ových buniek a keratín, zlo enie je obohatené panthenol (provitamín B5),
ktorá pôsobí vidite?ne zlepši? vzh?ad vlasov zdôraznil, poškodené a lámavé vlasy. Lesk
vlasov so svetlom, iskru mäkké a sypký, opä? zdravý a omladená.
balenie: Dar?eková krabi?ka f?aša 100 ml.
 

DENSIFYNG TOUCH
densifying Enhancer sérum
Densifying na prírodné vlasy a ú?ely, ktoré vyžadujú posilnenie kapilárnej hmoty a
densifying ú?inok. Obohatený o kme?ové bunky a keratín, vyplní stonky, texturizzandoli
vlasy z kore?a tip.
balenie: Dar?eková krabi?ka f?aša 100 ml.
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