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STAMIKER
t? bào g?c th?c v?t, keratin và tr?ng Lupin

• S?a ch?a
• tái sinh
• m?t phòng ch?ng r?ng tóc

STAMIKER là dòng cách m?ng m?i c?a ph??ng pháp ?i?u tr? SYSTEMCOIFFEUR. Phong
phú v?i các Keratin, opera ?? s?a ch?a và tái t?o c?a tóc và t? bào g?c. S? hi?n di?n c?a
màu tr?ng Lupin chi?t xu?t c?ng ?óng m?t hành ??ng ph? tr? ch?ng r?ng tóc.
V?i STAMIKER s?i ???c gia c? trong c?u trúc c?a nó và ng?n ch?n cu?c kháng c? b?m
sinh c?a m?t mái tóc t? nhiên; da l?i s? cân b?ng hoàn h?o hydrolipidic và m?t hoàn toàn
h?nh phúc; r?ng tóc t??ng ph?n.
Hi?u su?t cao tài s?n:
• T? bào g?c mà kích ho?t l?i s? cân b?ng hydrolipidic c?a da và tái t?o tóc t? g?c. Nh?ng
ng??i s? d?ng trong dòng STAMIKER có ngu?n g?c t? Syringa Vulgaris, th??ng ???c g?i là
POINÇONNEUR ho?c serenella. M?t quá trình linh ??c bi?t chi?t xu?t t? trong ?ng nghi?m
v?n hóa c?a các t? bào g?c, Verbascoside, m?t thành ph?n ho?t ch?t tinh khi?t v?i lão hóa
và hành ??ng ch?ng oxi hóa cao (4 l?n vitamin C).
• Keratin s?a ch?a và xây d?ng l?i các thân cây t? tâm c?a các s?i và chi?u dài ??y ??;
Keratin, các thành ph?n chính c?a tóc, là m?t lo?i protein mà bao g?m m?t polypeptide dài
chu?i xo?n c?u trúc, có ch?a axit amin, các vitamin và nguyên t?, mà thâm nh?p bên trong
các l?p bi?u bì, tái t?o l?i tóc và ch?t vào thân cây.
• Trích ?o?n t? LUPIN tr?ng, ANAGELINE®, m?t ch?t c?p b?ng sáng ch? ?? k?t c?u và
th?t ra c? c?u, h? tr? công tác phòng ch?ng r?ng tóc. T? hào có m?t kích ho?t quá trình chu
k? tóc và làm gi?m tác d?ng c?a r?ng tóc, v?i các cu?c bi?u tình c?a th? nghi?m lâm sàng.

D?U G?I ??U NEWGEN
Antiage tái sinh và s?a ch?a các d?u g?i ??u cung c?p m?t hành ??ng hi?p ??ng bào và
keratin.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.
 

M?T N? NEWGEN
v?i nhà máy t? bào g?c và keratin
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M?t n? phù h?p cho tóc b? h? h?i, giòn và nghèo khó, hành vi trong s?c m?nh t?ng h?p v?i
tóc t?t c? s?a ch?a các d?u g?i ??u NEWGEN STAMIKER. Bi?n ??i các v?n ?? trên b? m?t
m?n và m??t.
?óng gói: 500 ml. 250 astucciati t? tàu và
 

?I?U TR? SÂU
?i?u tr? chuyên sâu tái sinh
Ch? ??nh ?i?u tr? và màu tóc y?u và d? v?. Các hành vi trên da ??u và tóc t?t c? tái t?o và
xây d?ng l?i hoàn toàn: da ??u ng?m n??c và nuôi d??ng; cân b?ng lipid ???c khôi ph?c;
t?ng c??ng và quan tr?ng ngu?n g?c; ch?t x? ???c nuôi d??ng và h?n nh? g?n và dày ??c
mao m?ch c?u trúc; n?ng l??ng trong công tác phòng ch?ng c?a mùa thu.
tr?n gói: l? 20 ml trong h?p 6.
 

LIÊN L?C CU?I CÙNG
huy?t thanh Enhancer cu?i liên l?c
Hoàn thành và duy trì các k?t qu? c?a ?i?u tr? STAMIKER NEWGEN sâu ?i?u tr?. Ngoài
các t? bào g?c và keratin, công th?c là làm giàu v?i panthenol (provitamin B5), nh?n m?nh
nh?ng hành ??ng b?ng cách c?i thi?n rõ r?t s? xu?t hi?n c?a mái tóc, tóc b? h? h?i và giòn.
Tóc các t?a sáng v?i ánh sáng, l?p lánh m?m và ch?y, l?i kh?e m?nh và t??i.
?óng gói: h?p quà t?ng chai t? 100 ml.
 

LIÊN L?C DENSIFYNG
densifying huy?t thanh Enhancer
Densifying tóc t? nhiên và các m?c ?ích yêu c?u t?ng c??ng mao m?ch kh?i l??ng và hi?u
qu? densifying. Phong phú v?i các keratin và t? bào g?c, ?i?n vào trong thân cây,
texturizzandoli tóc t? g?c ?? tip.
?óng gói: h?p quà t?ng chai t? 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

