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STAMIKER
plantera stamceller, keratin och vit Lupin

• reparation
• regenerering
• förlust förebyggande mot alopeci

STAMIKER är den revolutionerande nya linjen av SYSTEMCOIFFEUR behandlingar.
Berikad med stamceller och Keratin, opera för reparation och förnyelse av hår.
Förekomsten av vit Lupin extract spelar också en kompletterande åtgärd mot håravfall.
Med STAMIKER fiber är förstärkt i sin struktur och hejda inneboende motståndet av en
naturlig hår; Huden återfår perfekt hydrolipidic balans och ett fullständigt välbefinnande;
håravfall är kontrast.
HÖGPRESTERANDE tillgångar:
• STAMCELLER som återaktivera hydrolipidic balansen i huden och regenerera håret från
roten. De som används i STAMIKER linjen härrör från Syringa Vulgaris, vanligen kallad
SYRENER eller serenella. En viss bioteknisk process extraheras från in vitro-kulturen i
dessa stamceller, Verbascoside, en ren aktiv ingrediens med en hög antioxidant åtgärd (4
gånger C-vitamin) och åldrande.
• Keratin som reparerar och återuppbygger stammen från hjärtat av fibrerna och fulla
längd; Keratin, huvudbeståndsdel av hår, är ett protein som består av en lång polypeptid
kedja spiralformade struktur, som innehåller aminosyror, vitaminer och spårämnen, som
tränga in nagelbanden, återuppbygga håret och fäst på stammen.
• UTDRAG ur vit LUPIN, ANAGELINE®, en patenterad substans till textur och köttet ut
struktur, stöd till förebyggande av håravfall. Stoltserar med en reaktivering process hår
cykeln och minska effekterna av alopeci, med påvisande av kliniska prövningar.

NEWGEN SCHAMPO
Antiage regenererande och reparera schampo ger en synergistiska effekten av stamceller
och keratin.
förpackning: 250 och 1000 ml flaskor.
 

MASKEN NEWGEN
med plantera stamceller och keratin
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Masken passar för skadat hår, sköra och utarmade, fungerar i synergi med det totala håret
reparera schampo NEWGEN STAMIKER. Omvandlar ytan slät och silkeslen frågor.
förpackning: 500 ml. 250 astucciati från fartyg och
 

DJUPA BEHANDLING
intensiva förnyelse behandling
Indicerat för behandlat och färgat hår svagt och sprött. Agerar på hårbotten och hår för
total förnyelse och en fullständig rekonstruktion: hårbotten återfuktad och näring; lipid
balans återställas; förstärkt och vitala rötter; fiber som näring och mer kompakt och tät
kapillär struktur; energigivande i förebyggande av hösten.
paket: injektionsflaskor med 20 ml i box 6.
 

FINAL TOUCH
serum Enhancer sista touch
Slutför och resultaten av behandling STAMIKER NEWGEN djup behandling. Utöver de
stamceller och keratin, är formulan berikad med panthenol (provitamin B5), som fungerar
genom att förbättra synbart uppkomsten av hår stressad, skadat och sprött hår. Hårets
glans med ljus, glitter mjuk och flödande, igen hälsosam och föryngrad.
förpackning: presentkartong flaska 100 ml.
 

DENSIFYNG TOUCH
Densifying förstärkare serum
Densifying för naturliga hår och ändamål som kräver en förstärkning av kapillär massa och
en densifying effekt. Berikad med stamceller och keratin, fyller ut stjälken, texturizzandoli
hår från rot till topp.
förpackning: presentkartong flaska 100 ml.
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