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СЪСТАВКИ ПОЛЗИ

Десетки органични или диворастящи растения с индивидуални свойства, 
борещи последствията от преждевременно стареене, събрани от цял свят.

Уникален продукт, който може да възвърне младия вид на Вашата кожа

Масла от Cyathea medularis (новозеландска папрат – позната като черно 
мамаку), Aloe barbadensis (алое вера) и плодови сокове, извлечени чрез 
студено пресоване, с цел запазване на деликатното богатство на всяка една 
от съставките

Всяка съставка с анти-стареене ефект се извлича в най-мощната й, ефективна 
форма за най-добър резултат.

Без минерални масла, консерванти или химикали Напълно натуралната емулсия от естествени масла попива моментално в 
кожата за незабавен ефект, без следа и без потенциална токсичност. 

Специално за DermaStem®: RejuvHyal™, фирмена форма на N-acetyl 
глюкозамин за по-нежен и млад вид.

С възвръщането на младия вид на кожата, тя се чувства по- стегната и по-
гладка и придобива озарен изглед.

Специално за DermaStem®: комбинация от шест цитокина, които подпомагат 
естественото действие на зрелите стволови клетки в кожата.

Външната жизненост идва от възобновяването и съживяването на повърхността 
на кожата, придаващо по- младо излъчване.

Поканете природата да стане част от начина Ви на живот.  

Формулата на този революционен серум е създадена с най-новите технологии, за 
да помогне на кожата Ви да изглежда така, както природата я е създала. Нашият 
иновативен серум съживява кожата, възстановява и поддържана нейната жизненост. 
DermaStem®е направен от естествени съставки, които създават идеална среда за 
естествения процес на обновяване на кожата. Само с едно или две натискания на 
дозатора, тази смес от натурални масла и растителни екстракти с цвят на мока, 
нанесена върху деликатните зони на лицето ще подобри еластичността и ще увеличи 
задържането на влага в кожата.
DermaStem® се откроява сред продуктите за грижа за кожата. Открийте как да 
събудите обновителния потенциал на кожата си със силата на природата!

Най-добрите съставки, смесени с иновативни процеси SoniPure™ се 
превръщат в уникална и мощна формула. 

Ранните клинични тестове показват сериозни резултати само няколко дни след 
употребата на DermaStem® и още по-видим ефект в рамките на няколко дни!
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СЪСТАВКИ

ЧЗВ За Ваша Информация
Какво представлява възстановяващият серум DermaStem®?
Само DermaStem ® използва потенциала на кожата да се 
регенерира. Неговата революционна формула включва десетки 
естествени съставки, взети директно от горите и джунглите на 
света, като всичко това е съчетано в емулсия от естествени масла.  

По какво се различава DermaStem® от другите кремове и 
лосиони на пазара за борба с признаците на преждевременно 
стареене на кожата?
DermaStem®е предназначен за подпомагане на естествената роля на 
ключови елементи в процеса на обновяване, което води до по-младежки 
вид на кожата. В допълнение, DermaStem® се обработва със студена 
инфузия, която съхранява крехката същност на всяко растение, както и 
технология за пречистване със звукови вълни, наречена SoniPure ™ 

Какво прави DermaStem® уникален?
Елементите във формулата на DermaStem® осигуряват идеална среда за 
регенеририращите свойства на кожата. Чрез подпомагане и осигуряване 
на градивните елементи на матрицата на кожата, DermaStem® увеличава 
еластичността и задържането на влага в кожата, което води до по-гладка 
повърхност на кожата. DermaStem® осигурява и силни антиоксиданти, 
които предпазват кожата.

Каква е ролята на хиалуроновата киселина в кожата? Как 
загубата на хиалуронова киселина в кожата, се свързва с 
преждевременното стареене и как DermaStem® подобрява 
тази ситуация? 
Матрицата на кожата е направена от сложно взаимодействие на 
протеини и гликозаминогликани (GAG), сред които хиалуроновата 
киселина (HYA) - тя е от най-важните. В младата кожа, HYA е силно 
разклоненa, но с напредване на възрастта способността на кожата да 
синтезира разклонена HYA намалява. Силно разклоненaта HYA в младата 
кожа може да абсорбира до 1000 пъти собственото си тегло във вода. 
Следователно загубата на разклонена HYA води до сухота, загуба на 
кондиция и образуване на бръчки. DermaStem® съдържа RejuvHayl™ - 
уникална съставка, която подпомага формирането на разклонена HYA в 
кожата. Наличието на цитокини и други съставки допълнително засилва 
обновяването на кожата.

За други ЧЗВ, отидете на:
http://www.stemtech.com/BG/DermaStemFAQ.aspx

Напълно натуралните съставки (популярни наименования): Сок от черно мамаку, сок от алое вера,плодови сокове, реконструирани във 
високо вибрационната среда на вода Enki™ (макуи бери, нар, дива боровинка, дива червена боровинка, касис, арония, дива къпина, 
грозде, вишна, див бъз,червена малина, черна малина), кокосово масло, шафраново масло, масло от карите, екстракт от маслиново 
масло, какаово масло, соев лецитин, чилийски орех, RejuvHyal™, орлови нокти, дива шипка (роза москета), мекабу (фукоидан), ектракт 
от горчив портокал, АФА, бентонитена глина, екстракт от трепетлика, Lactobacillus фермент, витамин Е (слънчоглед), генистен, Centipeda 
cunninghamii, амла,ванилия, екстракт от зелен чай, екстракт от маслина (Hydroxytyrolosol), Guar, моринга, Сангре де Драго, какао, самамбая, 
цитокини, жасминово масло, сладък портокал, масло от българска роза, масло от мандарина

Една опаковка DermaStem е достатъчна за 2 месеца, като използвате 
2 помп-дози от продукта 2 пъти дневно. Препоръчваме съхранение в 
хладилник, с цел запазване на деликатните биоактивни качества на серума. 

Съставките са отглеждани в градини и сертифицирано органични или 
диворастящи. Никакъв вид минерални масла, консерванти или химикали 
не участват във формулата или обработката. DermaStem® се обработва 
със студена инфузия, която съхранява крехката същност на всяко 
растение, както и технология за пречистване със звукови вълни, наречена 
SoniPure ™
.

ФЕА: Нюансът на мока на DermaStem® отразява естествената 
комбинация от съставки от природата.Основната причина, поради която 
DermaStem® е по-тъмен, отколкото други продукти за грижа за кожата, 
е концентрацията на пигментирани растителни екстракти, които правят 
DermaStem®може би най-силният продукт на пазара. Често продуктите 
за грижа за кожата съдържат химически вещества, които ги избелват. 
DermaStem®не съдържа такива химикали и® идва при Вас в напълно 
естественото си състояние. 

Този продукт не е предназначен за диагноза, третиране, лекуване или за 
превенция на каквото и да е заболяване.

УПОТРЕБА:
Нанесете 1 или 2 помп-дози върху пръстите 
си, разнесете и пригладете върху лицето, като 
започнете от деликатните зони. Използвайте 
сутрин и вечер върху почистена, леко влажна 
кожа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Разгледайте нашия сайт: http://www.stemtech.com/BG


