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behandlingslinjeväxt stamceller

  bekämpar håravfall 
Växt stamceller är primitiva celler inte specialiserade möjlighet att reproducera och
utveckla potentiellt obestämd tid, omvandla i flera andra celltyper mer specifika, kunna
utföra någon typ av funktion och kan reparera alla typer av vävnad. Dessa celler är av
epigenetiska faktorer som liknar mänskliga celler som gör att du kan ge näring, ton och
vitalisera hårbotten och cellstruktur av håret. 

 omstrukturerings egenskaper hos växt stamceller gör det möjligt att förlänga livslängden
på hårsäcken och därmed bromsa processen av håravfall. Genom särskilda processer av
kultur i laboratoriet, erhölls av växtstamcellerfrån ett urval av omogna bär druvor. Dessa, i
själva verket, än mogna druvor har mer vitalitet extremt hög och därmed en större
potential för tillväxt. Plantera stamceller, som härrör från de omogna bär av druvor, som
gynnar en viktig antioxidant verkan och är en stor hjälp för att motverka de skadliga
radikaler som orsakas av endogena faktorer (stress, rökning, dålig kost,...) och exogena
(föroreningar, UV-strålning,...). Deras effektivitet upprätthålls inom de kosmetiska
formuleringar som ger en beprövad anti - aging. 

  ARNICA SHAMPOO - saltfri, SLS och SLES 
Förekomsten av arginin, stärkande och omstrukturering egenskaper, hjälper till att
återuppbygga skadat hår och sprött. Dessutom, närvaron av naturliga extrakt av ingefära,
muskot och kryddnejlika hjälper till att utföra en tonic och stimulerande, ökar den perifera
mikrocirkulationen i hårbotten och förbättra syresättningen av håret. Innehåller eteriska
oljor av pepparmint och eukalyptus med hög uppfriskande, stimulerande och balsamico
kunna ge dig en energikick till håret skört. Närvaron av eterisk olja av cajeput av renande
egenskaper hjälper till att hålla huden ren gynna naturlig syresättning av hårbotten.
 låda :  flaskor med 100 och 250 ml 

  ARNICA LOTION 
Lotion hjälp mot håravfall. Innehåller naturliga extrakt av Arnica, paprika, Ginseng och
nässla kunna främja perifer mikrocirkulation, vilket förbättrar syresättningen av hårlöken.
Dessa extrakt, i samverkan med ett komplex av aminosyror och vitamin B12, bidrar till att
öka hår styrka, energigivande hårbotten och främjar ordentlig syresättning.

                               pagina 1 / 2



 låda :  8 ml flaskor i kartonger om 12 st eller 4 st i en låda i kombination med ARNICA
SHAMPOO 100 ml 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

