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STEM -C
?i?u tr? b? tr?

t? bào g?c th?c v?t ho?t ??ng
d?a nho
STEM -C d?u g?i ??u
STEM -C Mùa thu D?u g?i làm s?ch tóc và da ??u. Nó ???c d?a trên t? bào g?c th?c v?t
ho?t ??ng nho b?o v? da kh?i kích ?ng, th??ng xuyên có m?t trong mùa thu.
ph??ng pháp s? d?ng : Áp d?ng d?u g?i ??u ?? tóc ??t, nh? nhàng nh? hóa, r?a s?ch
và l?p l?i, ?? l?i nó trong 5 phút. Sau ?ó, r?a s?ch và áp d?ng kem d??ng da tr??c khi
STEM -C. Ti?n hành khô.
gói :. 250 ml ?ng
STEM -C l?
Các THU l? STEM -C s? d?ng công ngh? c?a ho?t ??ng t? bào g?c th?c v?t nho, mà hành
??ng trên các g?c t? do b?ng cách quyên góp m?t bóng mao m?ch kh?e m?nh và tr? h?n.
N?i dung Follucusan tác ??ng tr?c ti?p vào chân tóc, làm cho nó th??ng xuyên h?n và v?ng
ch?c ?? các tiêm máu vi tu?n hoàn dinh d??ng thích h?p ?? các bóng ?èn tóc. ?ây là nh?ng
gì s? x?y ra b?ng cách s? d?ng l? STEM -C, ?ó là lý do t?i sao ?i?u quan tr?ng là ph?i tuân
theo các ?i?u ki?n ???c ?? ngh? s? d?ng t? Emmediciotto ?? có ???c k?t qu? tuy?t v?i v?i
th?i gian ít h?n. ??ng th?i, tuy nhiên, chúng ta ph?i tuân theo các quy t?c c?a c? th? : dùng
vitamin khi c? th? ?òi h?i h? là quan tr?ng. Theo m?t ?i?u tr? hàng ngày trong m?t th?i gian
c? th?. Công th?c này ho?t ??ng t?t cho c? th? và có k?t qu? tuy?t v?i cho mái tóc, ?ó là lý
do t?i sao các phòng thí nghi?m Emmediciotto khuyên b?n nên th?c hi?n theo các h?
th?ng ?ng d?ng cho k?t qu? nhanh chóng và hi?u qu? trong c? mùa thu và trong giai ?o?n
phòng ng?a trong giai ?o?n da ??u cung c?p n?ng l??ng.
ph??ng pháp s? d?ng : Sau khi g?i ??u v?i STEM -C ch?ng r?ng tóc d?u g?i ??u, áp
d?ng các ?ng STEM -C, tách tóc v?i ngón tay c?a b?n và áp d?ng nó tr?c ti?p vào th? m?c
g?c. M?t áp l?c nh? v?i ngón tay c?a b?n trong m?t hình tròn trên da ??u, ?? th?c hi?n m?t
massage shiatsu. L?i khuyên:
1) trong tr??ng h?p c?a m?t s?i tóc ?áng k? là khuy?n khích s? d?ng hàng ngày trong
kho?ng m?t tháng.
2) ?? ng?n ng?a r?ng tóc nên áp d?ng ít nh?t 3 l?n m?t tu?n.
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3 °) cho mái tóc m?t m?i, m?ng và giòn, chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng ít nh?t 2 l?n
m?t tu?n trong m?t th?i gian dài (tuy?t v?i cho l?c cho tóc và da ??u).
gói :. 10 ml l?, h?p 8 chi?c
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