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STEM - C
adjuvant behandling

 baserade aktiv växt stamceller druva

 STEM - C schampo 
STEM - C Fall Shampoo rengör hår och hårbotten. Den är baserad på aktiva växt
stamceller Grape som skyddar huden mot irritation, ofta närvarande under hösten.
 användningssätt :  Applicera schampo i fuktigt hår, försiktigt emulgera, skölj och
upprepa, lämna den i 5 minuter. Efter det, skölj väl och tillämpa lotion innan STEM - C.
Fortsätt att torka.
 paket  :. 250 ml tub

 STEM - C flaska 
Flaskan FALL STEM - C använder tekniken av aktiva växt stamceller Druvor, som verkar
på fria radikaler genom att donera en kapillär glödlampa friskare och yngre.
Innehållet Follucusan verkar direkt på håret glödlampa, vilket gör det mer ofta och bestämt
så att mikrocirkulation blod injektioner riktig näring till håret glödlampa. Detta är vad som
händer med den flaskan STEM - C, vilket är varför det är viktigt att följa de
rekommenderade användningsförhållanden från Emmediciotto att få bra resultat med
mindre tid. Samtidigt, måste vi dock följa reglerna i kroppen : ta vitaminer när kroppen
behöver dem är viktigt. Följ en daglig behandling för en viss tid. Denna formel fungerar bra
för kroppen och har utmärkta resultat för håret, vilket är anledningen till laboratorier
Emmediciotto rekommenderar att följa ansökningssystem för snabba och effektiva resultat
under både hösten och i den förebyggande fasen i fas energigivande hårbotten.
 användnings  : Efter tvättning håret med STEM - C anti - håravfall schampo, applicera
ampullen STEM - C, separera håret med fingrarna och applicera den direkt på roten. Ett
lätt tryck med fingrarna i en cirkulär sätt i hårbotten, för att utföra en shiatsumassage. Tips
:
1) i händelse av en betydande hår är det lämpligt att använda varje dag i ungefär en
månad.
2) för att förhindra håravfall är rekommenderat att använda åtminstone tre gånger i
veckan.
3 °) för trötta hår, tunt och sprött, rekommenderar vi att du använder minst 2 gånger i
veckan under en längre tid (bra för energigivande hår och hårbotten).
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 paket  :. 10 ml injektionsflaska, förpackning med 8 st 
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