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STAMIKER
bitki kök hücre, keratin ve beyaz Lupin

• onar?m
• rejenerasyon
• kayb? önleme alopesi kar??

STAMIKER SYSTEMCOIFFEUR tedaviler devrimci yeni sat?r?d?r. Kök hücre ve Keratin,
tamir ve saç rejenerasyon için opera ile zenginle?tirilmi?. Beyaz Lupin özü varl??? da
yard?mc? eylem saç dökülmesine kar?? oynar.
Onun yap?s?nda STAMIKER fiber ile güçlendirilmi? ve do?u?tan gelen direnç bir do?al saç
kök; cilt mükemmel hydrolipidic denge ve bir tam esenlik kavu?ur; saç dökülmesi
yorumlanm??t?r.
Yüksek performansl? varl?klar:
• Deri hydrolipidic dengesini yeniden etkinle?tirmek ve kökünden saç yeniden kök
hücreler. Bu STAMIKER sat?rda kullan?lan Syringa Vulgaris, leylak veya hikmet olarak
bilinen elde. Tüp Bebek kültür yüksek antioksidan eylem (4 kez C vitamini) ve ya?lanma ile
saf bir etkin madde Verbascoside, bu kök hücrelerin belirli bir Biyoteknolojik i?lem ay?klar.
• Keratin onar?r ve lifler ve tam uzunlukta kalbinde kök olu?turur; Keratin, saç, ana kurucu
amino asitler, vitaminler ve cuticles nüfuz, saç yeniden ve kök üzerinde tutturmak izleme
ö?eleri içeren bir uzun polipeptid zinciri sarmal yap? olu?ur bir proteindir.
• Beyaz LUPIN, ANAGELINE®, doku ve beden yap?s?, d??ar? patentli bir madde al?nt?
saç dökülmesi önleme destek. Yeniden etkinle?tirme i?lemini saç döngüsü ve alopesi,
etkileri klinik deneyler gösteri ile övünme.

NEWGEN ?AMPUAN
AntiAge Yenileyici ve ?ampuan tamir kök hücreler ve keratin sinerjik bir eylem sa?lar.
Ambalaj: 250 ve 1000 ml ?i?e.
 

MASKE NEWGEN
bitki kök hücreler ve keratin
Maske için Hasarl? saç?n, k?r?lgan ve yoksul, uygun ?ampuan NEWGEN STAMIKER
toplam saç ile sinerji eylemlere onar?n. Yüzey pürüzsüz ve ipeksi konularda dönü?türür.
Ambalaj: 500 ml. 250 astucciati gemiler ve
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DER?N TEDAV?
yo?un rejenerasyon tedavi
Tedavi ve renkli saçlar için zay?f ve k?r?lgan belirtti. Kafa derisi ve saç toplam
rejenerasyon ve tam bir yeniden yap?lanma için hareket: sulu ve beslenen; kafa derisi geri
lipid dengesi; güçlendirilmi? ve hayati kökleri; lif beslenir ve daha s?k ve yo?un k?lcal
damar yap?s?; dü?me önlenmesinde enerji.
paket: ?i?eleri kutusu 6 20 ml.
 

SON DOKUNU?
Serum art?r?c? son dokunu?
Tamamlar ve tedavi STAMIKER NEWGEN derin tedavi sonuçlar?n? tutar. Kök hücre ve
keratin ek olarak, formülün gözle görülür saç görünümünü geli?tirerek hangi eylemleri
vurgulad?, hasarl? ve k?r?lgan saç panthenol (provitamin B5), ile zenginle?tirilmi?tir. I??k,
???lt? yumu?ak ve akan, daha sa?l?kl? ve gençle?mek Saç Parlat?c?.
Ambalaj: 100 ml ?i?e Hediyelik kutusundan.
 

DENSIFYNG DOKUNMAT?K
densifying art?r?c? serum
Do?al saç ve kapiller kütlesinin bir takviye ve densifying bir etkisi gerektirir amac?yla
densifying. Kök hücre ve keratin ile zenginle?tirilmi?, d??ar? texturizzandoli saç kök
dolgular? ipucu için kök.
Ambalaj: 100 ml ?i?e Hediyelik kutusundan.
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