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ХАРАКТЕРИСТИКИ  РЕЗУЛТАТИ

Силата на планктона за моментално запълване на бръчките. Резултат след 15 минути, намаляване на мимическите 
и по-дълбоки бръчки, ефектът продължава 6 часа.

Напълно растителен сквален и пропандиол, които са 
безопасни за чувствителната кожа.

Намаляване на кожното раздразнение и 
повишаване овлажняването на кожата, за меко, 
гладко, немазно усещане.

Натурален комплекс от кори от диня, ябълково нишесте – 
източник на полизахариди – и екстракт от леща, богата на 
витамин B5.

Хидратация на кожата за 24 часа, изглаждане на 
фините бръчки за 2 часа, повишаване флуидността 
на клетъчната мембрана с 40%.

Слънчогледов лецитин - съединение, което имитира 
липидната структура на кожата.

“Втора кожа”, която действа като резервоар за вода 
и помага за възстановяване на кожната бариера на 
сухата, старееща и увредена кожа.

Екстракт от маслинови листа, естествен антиоксидант,  
идеален както за суха, така и за мазна кожа.

Подобряване еластичността на кожата, защита 
от въздействието на ултравиолетовите лъчи и 
замърсяване на околната среда.

DermaStem Lift е революционно нов продукт, който намалява видимите признаци на 
стареене и възстановява младежкия вид на кожата. DermaStem Lift е съставен само от 
натурални и органични ингредиенти и осигурява забележими резултати само след 15 
минути. Резултатите са значително по-очевидни след  7 дни, тъй като продуктът осигурява 
все по-добър, жизнен и немазен вид на кожата.

Няма нищо изкуствено във формулата на DermaStem Lift. 
Ето някои от неговите съставки: слънчогледов лецитин, вода, 
сквален и екстракт от диня, леща, ябълка, индийска тинтява, 
планктон и маслинови листа. Всички съставки на този продукт 
са грижливо селектирани, за да осигурят подмладяващо 
въздействие върху кожата. DermaStem Lift е базиран върху 
изследвания на клетки, които отговарят за подкрепата и 
възстановяването на човешките тъкани и органи.  

Ранните клинични тестове показват невероятни резултати (Виж 
графиката).
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Намаляване дълбочината на бръчките 37.6%

Намаляване на плътността 27.5%
Флуидност на мембраната 40%
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DERMASTEM LIFT СЪДЪРЖА 
АЮВЕРДИЧНА БИЛКОВА 

СМЕС ОТ СЪСТАВКИ, КОИТО 
РАБОТЯТ ВЪРХУ НАМАЛЯВАНЕ 

ДЪЛБОЧИНАТА НА 
БРЪЧКИТЕ, ОВЛАЖНЯВАНЕ И 
ХИДРАТИРАНЕ НА КОЖАТА ЗА 

НЕЗАБАВЕН РЕЗУЛТАТ.
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СЪСТАВКИ / ЕТИКЕТ

ИЗСЛЕДВАНИЯ / ДОКЛАДИ / СТАТИИ

ЧЗВ
Какво представлява DermaStem Lift?
DermaStem Lift е продукт срещу бръчки, които работи бързо и ефикасно, възстановява кожата за по-младежка визия, намалява 
видимите признаци на стареене и осигурява дългосрочна полза.

Как работи DermaStem Lift на клетъчно ниво?
DermaStem Lift има овлажняващ ефект в липидните слоеве на кожата и имитира липидната структура в роговия слой (външния слой 
на кожата), действайки като “втора” кожа” и възстановявайки кожната бариера. Някои от неговите свойства осигуряват резервоар за 
вода и биологично активни молекули, които бавно се освобождават в роговия слой.

Как действа екстрактът от планктон и каква полза има за кожата?
Екстрактът от планктон може много бързо да запълни бръчките на кожата и да разглади по-тънките бръчки. Резултатът от действието 
му е видим след 15 минути и продължава до 6 часа.

Подходящ ли е DermaStem Lift за чувствителна кожа?
DermaStem Lift е съставен само от естествени и органични ингредиенти, което прави този продукт безопасен за чувствителна кожа. 
DermaStem Lift съдържа екстракт от теснолистна върбовка (Epilobium Angustifolium), цвете, познато също така като горска върбовка 
или кипрей, което намалява зачервяването и облекчава раздразнената или възпалена кожа.

- Изследване върху Bio-Controlled Lipo� lling Adipo� ll, от Lucas Meyer Cosmetics, Канада.

- Проучване състава и действието на сквален, от Amyris Corporation, Април 2015.

- Проучване на AcquaCell плодови смеси, от Barnet Corporation и Ecocert Group.

- Проучване на Brestine: свойства, формула и действие, от Barnet Corporation, Ню Джърси, 
САЩ.

УПОТРЕБА:
• Нанесете 5 до 10 минути след овлажняване
• Пръснете 1 доза или по-малко върху върха 
на пръста и с потупване разпределете там, 
където е необходим резултат.
• Може да бъде използван върху околоочния 
контур, на челото, около устните и т.н.
• Нанасянето на Lift трябва да е последната 
стъпка от ежедневната Ви грижа за кожата.
• Нанесете отново през деня, ако е 
необходимо.

0.17 oz (5 ml)

Напълно натурални съставки:
Пропанедиол, екстракт от планктон, сквален, Екстракт от върбовка, 
екстракт от диня, екстракт от ябълка, екстракт от леща, алантоин, 
ензим лактобацилус (от зеле), екстракт от кокос, изопропил 
палмитат лецитин, екстракт от индийска тинтява, етилхексил стеарат, 
натриев хиалуронат кросполимер, полиглицерил-4, дилсостеарат, 
полихидроксистеарат, себакат, натриев изостеарат, пропанедиол, 
орнитин, фосфолипиди, гликолипиди (растителна глюкоза), екстракт 
от маслинови листа (европейска маслина), вода.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Разгледайте брошурите за продукта и 
посетете нашия уебсайт: www.stemtech.
com. Присъединете се към нашите 
седмични уебинари: всеки четвъртък, от  
19:00ч. 

Проверявайте своя имейл за новини и 
актуализации!
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Антиейджинг резултати за една седмица
Бърз възстановяващ ефект върху вертикалните бръчки и текстурата на 
кожата само след 7 дни

 • Ефект на разглаждане на вертикалните бръчки и текстурата на кожата след 7 дни 
 • Възможност за регенериране на епидермиса за 28 дни
 • Противобръчково действие върху контура на устните след употреба 7 дни
 • Намалява появата на бръчки и подобрява текстурата на кожата само след 7 дни
 • Увеличаване производството на кератиноцитовия фактор на растежа (KGF) и 
регенериращ ефект за 9 дни

Застаряваща кожа - Преди Застаряваща кожа - След 7 дни

Силата на планктона
Наименование по INCI: Вода (и) екстракт от планктон 
Планктонът може да запълни набраздяванията на кожата много бързо и да 
заглади малките бръчки.

 • Моментално запълване
 • Видими резултати след 15 минути
 • Намаляване на фините линии и бръчки
 • Планктонът има незабавен ефект върху бръчките, като задържа резултата в 
продължение на 6 часа

Време: 0 минути Време: 15 минути


