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EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Tientallen biologische of wild-geoogste planten uit de hele wereld met hun 
individuele eigenschappen werken samen om de tekenen van vroegtijdige 
veroudering te bestrijden.

Een uniek product dat uw huid haar jeugdige uitstraling teruggeeft.

Olien van Cyathea medularis (Zwarte Mamaku), Aloe barbadensis (Aloë 
Vera) en bessensappen worden geëxtraheerd met behulp van een koud-
infusieproces, zodat de delicate extracten van alle planten behouden blijft.

Elk antiverouderingsbestanddeel komt vrij in zijn meest krachtige en 
effectieve vorm voor maximaal voordeel.

Geen minerale oliën, conserveringsmiddelen of chemicaliën De volledig natuurlijke emulsie van natuurlijke oliën wordt volledig in de huid 
opgenomen voor een onmiddellijke effect, zonder enige giftige stoffen.

Exclusief voor DermaStem® Renewal Serum:  RejuvHyal™, een vorm van 
N-acetyl glucosamine wat het uiterlijk van de huid verbetert, waardoor uw 
huid er gladder en jeugdiger uitziet.

Jonger uitziende huid voelt strakker en gladder, en heeft een gezonde 
uitstraling.

Exclusief voor DermaStem® Renewal Serum:  Een mix van zes Cytokines die 
het natuurlijke vernieuwingsproces van de huid ondersteunen.

Uiterlijke straling is afkomstig van vernieuwing en verjonging van de 
opperhuid, wat een jeugdige uitstraling geeft.

Nodig de natuur uit om een deel van uw dagelijkse levensstijl te zijn.

De revolutionaire formule van Dermastem® werd ontwikkeld met de nieuwste 
technologie en innovatie om uw huid te verzorgen zoals Moeder Natuur dat bedoeld 
heeft. Ons baanbrekend serum revitaliseert de uitstraling van de huid, en het herstel 
en behoud van de jeugdige levendigheid. DermaStem® is gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten die de ideale omgeving ondersteunen voor het natuurlijke proces van 
huidvernieuwing. Slechts een of twee doseringen van de mokkakleurige emulsie 
van natuurlijke oliën aangebracht op de gevoelige delen van het gezicht verbetert 
de elasticiteit van de huid en zorgt dat het vocht vastgehouden wordt. 
Dermastem® onderscheidt zich van andere huidverzorgingsproducten in de wereld! 
Het levert ongekende resultaten en zorgt ervoor dat u er jeugdig uit blijft zien.  

De allerbeste ingrediënten gemengd met SoniPure™-processen leiden tot 
een unieke en krachtige formule. 

Vroegtijdige klinische testen hebben slechts enkele dagen na het toepassen van 
DermaStem® spectaculaire resultaten getoond. Duidelijke resultaten in slechts 
ENKELE dagen.
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INGREDIËNTEN

VEELGESTELDE VRAGEN VOOR UW INFORMATIE
Wat is DermaStem® Renewal Serum?
DermaStem® is het enige product in haar soort dat het 
vermogen van de huid om zichzelf te revitaliseren stimuleert. De 
revolutionaire formule bevat tientallen natuurlijke ingrediënten 
direct uit de bossen en oerwouden van de wereld geoogst, 
allemaal gecombineerd in een emulsie van natuurlijke oliën.

Hoe verschilt DermaStem® van andere crèmes en lotions die 
verkocht worden om vroegtijdige veroudering van de huid te 
bestrijden?
DermaStem® is ontworpen om de natuurlijke rol van de 
belangrijkste elementen van het vernieuwingsproces te 
ondersteunen, waardoor uw huid er jeugdiger uit ziet. 
Bovendien wordt DermaStem® verwerkt in een koud infuus dat 
de delicate essentie van elke plant behoudt evenals door een 
ontsmettingstechnologie met geluidsgolven, SoniPure™.

Wat is zo uniek aan Dermastem®?
De elementen in de formule van DermaStem® vormen de 
ideale omgeving voor de regeneratieve eigenschappen van de 
huid. Door het ondersteunen en leveren van de bouwstenen 
van de huidmatrix verhoogt DermaStem® de elasticiteit en het 
vasthouden van het vocht waardoor het huidoppervlak gladder 
wordt. DermaStem® bevat ook sterke antioxidanten om de 
huid te beschermen.

Wat is de rol van hyaluronzuur (HYA) in the huid? Wat is de rol 
van een vermindering van HYA in de huid bij het vroegtijdig 
verouderen, en hoe pakt DermaStem® dit aan?
De matrix van de huid is een complexe interactie van eiwitten 
en glycosaminoglycanen (GAG's) waarvan hyaluronzuur (HYA) 
één van de belangrijkste is.
In een jonge huid is HYA sterk vertakt, maar naarmate we 
ouder worden, neemt het vermogen van de huid af om HYA 
te vertakken. Sterk vertakte HYA, zoals in een jonge huid, kan 
tot 1000 keer zijn gewicht in water absorberen. Het verlies 
van vertakte HYA leidt dan ook tot uitdroging, verlies van de 
weerstand van de huid en rimpelvorming. DermaStem® bevat 
RejuvHayl™, een uniek ingrediënt dat de vorming van vertakt 
HYA in de huid ondersteunt. De aanwezigheid van cytokinen en 
andere ingrediënten ondersteunen de verjonging van de huid.

Voor meer veelgestelde vragen bezoekt u 
www.stemtech.com

Bessensappen samengevoegd in Enki™ Water (Maqui bes, Granaatappel, Wilde bosbes, Wilde ligonbes, Zwarte bes, Appelbes, Wilde blauwe bes, 
Concordedruif, Zure kers, Wilde vlierbes, Wilde creanberry, Rode framboos, Zwarte framboos), Zwarte Mamaku-sap, Aloë verasap, Saffloerolie, 
Olijfolie-extract, Niloticaboter, Cacaoboter, Kokosolie, RejuvHyal™, Chileense zeepnoot, Kamperfoelie, Mekabu (fucoidan), Rosa mosqueta, 
AFA-microalgae, Zure sinaasappelextract, Berkextract, Lactobacillus-gist, Vanille, Cacao, Bentoniet Centipeda cunninghamiiklei, Sojalecithine, 
Vitamine E (Zonnebloem), Soja Isoflavonen, Amla, Groene thee-extract, Olijvenextract (Hydroxytyrosol), Guarplant, Moringa, Croton lechleri, 
Samambaia, Cytokines, Jasmijnolie, Zoete sinaasappelolie, Bulgaarse rozenolie, Mandarijnolie, Ylang-ylang-olie.

Eén DermaStem® Renewal Serum pompflacon is voldoende voor 2 maanden 
wanneer u tweemaal per dag 2 doseringen van het product gebruikt.
Koeling wordt geadviseerd om de delicate bioactieve eigenschappen van dit 
serum te behouden.

DermaStem® bevat absoluut niets onnatuurlijks. Geen minerale oliën, 
conserveringsmiddelen, of petrochemische stoffen zijn onderdeel van zowel 
de formule als het proces. Saneringstechnologie op basis van geluidsgolven, 
SoniPure™, en koude verwerking behoudt de structuur van elke plant voor een 
maximaal effect.

PEA: De mokkakleur van DermaStem® weerspiegelt de natuurlijke mix van 
ingrediënten uit de natuur. De belangrijkste reden waarom Dermastem® 
donkerder is dan andere huidverzorgingsproducten is de hoge concentratie 
van gepigmenteerde plantenextracten die gebruikt zijn om Dermastem® te 
maken, waardoor het misschien wel het sterkste product op de markt is.
Veel huidverzorgingsproducten bevatten chemische toevoegingen die het 
product wit maken. Dermastem® gebruikt dit soort toevoegingen niet. 
DermaStem® bereikt u in een volledige natuurlijke staat.

Dit product is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of ter 
voorkoming van enige ziekte of aandoening

GEBRUIK:
Plaats 1 tot 2 pompdoseringen op uw vingers, 
breng aan en smeer zacht over uw gezicht, 
beginnend bij de gevoelige plekken. Gebruik 
in de ochtend en avond op een schoon, licht 
vochtig gezicht.

MEER INFORMATIE:
Bezoek onze website op www.stemtech.com


