KOMPLEKS ROŚLINNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH
KURLAND®
Czym są komórki macierzyste?
macierzyste?
Komórki macierzyste są niezdefiniowanymi komórkami organizmu, które
mogą rozwinąć się do różnych typów komórek i tkanek. Najnowsze badania
wskazują, że komórki macierzyste występują nie tylko w embrionach,
lecz także w organizmie dorosłego człowieka. Komórki macierzyste
odpowiedzialne
wiedzialne za regenerację skóry znajdują się w warstwie bazowej
epidermy. Kiedy dochodzi do ich podziału,
podzi , w bezpośrednim sąsiedztwie
komórki macierzystej powstaje nowa komórka skóry.

Wskazówka
zawartością komórek
Codzienna aplikacja produktów pielęgnacyjnych z zawartością
macierzystych jako pielęgnacja na dzień, na noc, czy też jako podkład pod makijaż,
makijaż
sprzyja zachowaniu skóry w dobrej kondycji.

Efektywna pielęgnacja odmładzająca skórę
Młoda, świeża, zadbana i bez zmarszczek – o takiej skórze marzymy!
Aby utrzymać skórę możliwie długo w tym „idealnym stanie”, powstała
innowacyjna seria pielęgnacyjna do skóry twarzy i ciała zawierająca
kompleks roślinnych komórek macierzystych z nowoczesnymi składnikami
przeciwdziałającymi starzeniu się skóry z jabłoni domowej, oleju jajecznego
(Charismon) i kawioru.
Nowa seria pielęgnacyjna stanowi prawdziwe źródło młodości dla skóry,
chroni ją przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych
i szczególnie efektywnie wspiera procesy odnowy komórkowej.

Skóra jako magazyn komórek macierzystych
Nasza skóra posiada zdolności regeneracyjne. Źródłem nieustanej świeżości
komórek skóry są komórki macierzyste. Odgrywają one bardzo istotną rolę
w procesie odbudowy skóry. Niestety z wiekiem komórki macierzyste tracą
swą witalność. Można temu efektywnie zapobiec stosując serię
pielęgnacyjną do skóry twarzy i ciała zawierającą komórki macierzyste.
Zawarte w kosmetykach składniki pozytywnie wpływają na potencjał własny
skóry i jej zdolności autoregeneracyjne, pobudzają jej witalność i wpływają
na długą żywotność komórek macierzystych skóry.

Dla każdej potrzeby
potrzeby skóry odpowiedni produkt!

Kompleks komórek macierzystych
JABŁOŃ DOMOWA do pielęgnacji twarzy
Malus Doestica
ging komórek
Zawiera składnik anti aging
macierzystych „Malus Domestica“ - ekstrakt
komórek macierzystych ze starej szwajcarskiej
odmiany jabłek (Uttwiler
Uttwiler Spätlauber).
Spätlauber
Co stanowi o wyjątkowości szwajcarskiej odmiany jabłek
jabłek Uttwiler Spätlauber?
Ta szczególna odmiana jabłek bardzo długo zachowuje świeżość dzięki bogatym
w taninę komórkom o długiej żywotności. Taniny (poliferole) chronią naszą skórę
przed negatywnym wpływem szkodliwych substancji ze środowiska oraz przed
starzeniem się skóry. Dodatkowo podnoszą żywotność komórek macierzystych skóry.
Świeży, młodzieńczy wygląd skóry zostaje zachowany.
zachowany. Zawartość kwasów owocowych
skutkuje szczególnie promienną cerą. Krem ma działanie wyjątkowo nawilżające
i regulujące poziom nawilżenia skóry.
skóry. Nie zawiera parabenów i olejów mineralnych!
Przeznaczony szczególnie do cery suchej z niewielkimi zmarszczkami.
zmarszczkami.

Kompleks komórek macierzystych
Charismon (olej jajeczny)
do pielęgnacji twarzy

Zawiera składnik anti aging komórek
macierzystych „Charismon®“
„Charismon® (olej jajeczny) –
uzyskiwany w alchemicznym procesie analizy.
W procesie tym pozostaje czysty, cenny składnik „olej bazowy“ zawierający DNS
żółtka jaja.

Co stanowi o wyjątkowości Charismon® ?
Charismon® zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6. Posiadają
one właściwości silnie przeciwzapalne, lecznicze i łagodzące bóle. Dodatkowo olej
jajeczny wzmaga wiązanie wilgoci w skórze, efektywnie przeciwdziała
iwdziała starzeniu się
skóry, poprawia ukrwienie, działa
dzia regulująco i energetyzująco. Nie zawiera
parabenów
ów i olejów mineralnych! Przeznaczony szczególnie do cery skłonnej do
podrażnień, z chorobami skóry jak łuszczyca,
łuszczyca neurodermitis, rozszerzonymi
naczynkami.

Kompleks komórek macierzystych
KAWIOR do pielęgnacji twarzy
Zawiera składnik anti aging komórek
macierzystych „Kawior“, pozyskiwany
z ekskluzywnego i cennego kawioru łososia.

Co stanowi o wyjątkowości kawioru łososia?
Kawior łososia cechuje wysoka zawartość protein, które wygładzają skórę i czynią ją
bardzo elastyczną. Dodatkowo zaopatruje skórę w minerały, pierwiastki śladowe,
ś
nawilża ją, wzmacnia naturalny system odpornościowy, stymuluje komórki
komórk skóry,
witalizuje, ujędrnia i wzmacnia skórę. Nie zawiera parabenów i olejów mineralnych!
Przeznaczony szczególnie dla cery dojrzałej, suchej i zmęczonej.

