
Информация за Продукта

REV: AUG 18

(30мл)

Dermastem Advanced е безпрецедентен обновяващ серум, който съживява вида на кожата, 
възстановявайки и поддържайки младежкото й излъчване. Изцяло натуралните съставки на 
обновяващия Dermastem Advanced серум подпомагат естествения възобновителен процес на 
кожата.

Dermastem Advanced е мощен обновяващ серум, който 
навлиза дълбоко в кожата Ви, за да може да постигне 
оптимални резултати с  патентованата ни смес от АФА, Алое 
Вера, Фукоидан, Cehami и Ванилия, която доказано увеличава 
пролиферацията на кожни стволови клетки с повече от 112%. 

Този подмладяващ серум доказано и видимо намалява 
фините бръчки и линии, нежно стягайки кожата Ви.

Серумът подсилва естествения лечебен процес, съживявайки 
и възстановявайки кожата.

Ранните клинични тестове показаха значителни 
резултати (вижте графиката)
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* Определен като най-неутралния тон на кожата, без тен, за всеки човек.

L*

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРИТЕ СЪСТАВКИ, КАКТО 
ОРГАНИЧНИ СЕРТИФИЦИРАНИ, ТАКА И ДИВО 

РАСТЯЩИ, СА СЪЧЕТАНИ ПО ИНОВАТИВЕН НАЧИН, 
ЗА ДА БЪДЕ ЗАПАЗЕНА ДЕЛИКАТНАТА СЪЩНОСТ 

НА ВСЯКА ЕДНА ОТ ТЯХ.
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СЪСТАВКИ/ ЕТИКЕТ Приложение:

Нанесете количеството от едно до две 
изпомпвания на пръстите си и
разнесете на лицето, като започнете от 
деликатните зони. Използвайте сутрин 
и вечер върху почистената, леко влажна 
кожа на лицето. 

Една опаковка DermaStem Advanced 
Renewal Serum е достатъчна за 2 месеца.

Напълно натурални съставки: 
Пречистена вода, масло от Купуасу (Theobroma grandiflorum), масло от 
семена на Жожоба (Simmondsia chinensis), фермент от Lactobacillus, масло 
от семена на Макадамия (Macadamia Integrifolia),  екстракт от Sambucus 
Nigra (масло от черен бъз), гума скролетия, масло от семена на Баобаб 
(Adansonia Digitata), Xylityl Sesquicaprylate, масло от семена на Шипка 
(Rosa Rubiginosa), Sodium Stearoyl Glutamate, сок от листа на Алое Вера 
(Aloe Barbadensis), екстракт от листа на Черно Мамаку (Cyathea Medullaris), 
Centipeda Cunninghamii екстракт, Кокосово масло, Acetyl Glycyl beta-
Alanine, 3-0 етил аскорбинова киселина, гликоген, Токоферол (Витамин Е), 
Sodium Anisate, Ацетил глюкозамин, Sodium Dilauramidoglutamide Lysine, 
екстракт от Undaria Pinnatifida (Фукоидан), екстракт от растение Драконова 
кръв, екстракт от плод Vanilla Planifolia (Ванилия), екстракт от Camellia 
Sinensis (Зелен чай), екстракт от плод Phyllanthus Emblica (Амла), прах 
от Aphanizomenon Flos Aquae (AFA), Пептидна смес/ Комплекс цитокини 
(sh-oligopeptide-1, sh-polypeptide-1, sh-polypeptide-3, sh-polypeptide-9, 
sh-polypeptide-11, sh-polypeptide-4), екстракт от листа Моринга (Moringa 
Oleifera), екстракт от листа Маки бери (Aristotelia Chilensis).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЗИ

Множество органични и диворастящи растения са събрани от 
цял свят - всяко с индивидуалните си свойства в борбата с 
преждевременното стареене.

Уникален продукт, който може да възвърне младежкия 
вид на кожата Ви.

Масла от Cyathea medularis (Черно мамаку), Алое вера и горски 
плодове са извлечени чрез процес на студена обработка, така че да 
се запази деликатната същност на растенията.

Всяка съставка е предложена в най-мощната си и 
ефективна форма за максимален ефект.

Без минерални масла, консерванти, химикали, разтворители или 
алкохол.

Изцяло натуралната емулсия от естествени масла 
попива мигновено в кожата, без остатък, за незабавен 
ефект, без потенциална токсичност. 

Ексклузивно в DermaStem: RejuvHyal™, патентована форма на 
N-ацетил глюкозамин, който подобрява вида на кожата, помагайки 
й да изглежда по-гладка и млада.

Кожата изглежда по-млада, усеща се по–стегната и 
гладка и има озарен вид.

Ексклузивно в DermaStem Advanced: комбинация от шест цитокина, 
които подпомагат дейността на зрелите стволови клетки в кожата.

Външната жизненост идва от обновяването и
подмладяването на повърхността на кожата.

Натурални съставки, изучавани продължително, за безопасност 
и ефективност при изсветляването на кожата и намаляване на 
възрастовите петна.

Кожата придобива по-жизнено излъчване в допълнение 
към един по-мек и равен тен.
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Често задавани въпроси

Какво представлява възстановяващият серум DermaStem® Advanced?
DermaStem Advanced подкрепя кожните стволови клетки в естествения процес на обновяване. Напълно
натуралната, хипоалергенна формула включва десетки съставки, набавени от горите и джунглите по целия 
свят, заедно с високоефикасни биотехнологични молекули, внимателно комбинирани в емулсия от най-добрите 
натурални масла в целия свят. 

Как възстановяващият серум DermaStem Advanced се отличава от останалите кремове и лосиони,
които се борят с белезите на преждевременно стареене на кожата? 
DermaStem Advanced е изключителен продукт на пазара, разработен да прониква дълбоко в кожата, така че да 
работи с живите, растящи слоеве кожа, като подкрепя естествения обновителен процес на кожата, придавайки 
й по-младежки вид. Серумът не е направен от многократно преработвани масла, които са неефективни - той е 
направен по “старомодния” начин, чрез студено пресоване и балансиращи PH то техники, за да бъде съхранена 
деликатната същност на всяка съставка.

Как DermaStem Advanced работи на клетъчно ниво? 
Елементите във формулата на DermaStem Advanced осигуряват идеалната среда за регенерирането на кожата. 
Серумът доказано подкрепя активността на столовите клетки в кожата и допринася за оптималната клетъчна 
среда за изграждане на нова кожа.

Как DermaStem Advanced работи на повърхностно ниво, за да опази средата и да ограничи загубата на 
ключови елементи от кожата?
Синергично комбинираните съставки в DermaStem Advanced подкрепят кожата на всички нива, включително 
предлагат невидима защита, която повишава антиоксидантните и противовъзпалителни свойства на кожата, 
повишавайки еластичността и способността й да задържа влага, натурални масла, в резултат на което кожата 
е видимо по-гладка и подмладена. Серумът съдържа мощни антиоксидантни и противовъзпалителни съставки, 
които предпазват кожата.
С какво този серум е по-добър от оригиналния?
DermaStem Advanced запазва всички ползотворни свойства на оригиналната формула и е подобрен с 
допълнително изсветляващи кожата качества, ефикасност в изравняването на тена и намаляването на тъмни 
петна, също така и по-голяма издръжливост, по-светъл натурален нюанс на цвета и подобрен аромат.

И този серум ли е изцяло натурален?
Да - нашите учени са познати с това, че ядат DermaStem Advanced, за да покажат колко “чист и нетоксичен” е 
продуктът.

Хипоалергенен ли е DermaStem Advanced Renewal Serum?
Да - изпробван е върху широк спектър различни типове кожа и е установено, че е подходящ дори за най-
чувствителните такива.

Кога ще забележа резултати?
Резултатите обикновено за забелязват до няколко дни или седмици след началото на употреба. Повечето хора 
забелязват значителни подобрения в тена и качеството на кожата след 28 дни на употреба. Подобренията в 
кожата продължават с употребата.
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Как да нанасям серума?
Най-добре е да използвате серума на току-що почистена кожа, като първи слой от личния Ви режим за грижа 
на кожата, препоръчително сутрин и вечер. Нашите инструкции са: нанесете количеството от едно до две 
изпомпвания на пръстите си и разнесете на лицето, като започнете от деликатните зони. Използвайте сутрин и 
вечер върху почистената, леко влажна кожа на лицето. Изчакайте няколко минути преди да нанесете хидратант, 
основа, слънцезащита или друг вид козметика.

Къде да прилагам серума?
Cерумът може да бъде прилаган навсякъде, според желаните резултати - повечето хора го нанасят около очите, 
както и други части от лицето и шията.

Притежава ли слънцезащита?
Не са тествани SPF нивата му, нито пък спада към категорията на слънцезащитните продукти. Въпреки 
това серумът има много защитни свойства, които предлагат предпазване от фото-стареене, ДНК защита, 
ограничаване на вредата от UVB лъчите.

Трябва ли да го използвам в комбинация със слънцезащитен крем?
Може да бъде нанесен слънцезащитен крем върху DermaStem Advanced, но след като серумът е попил добре 
(обикновено 5-10мин след нанасянето). 

Как цената се сравнява с тази на останалите серуми от висок клас?
DermaStem Advanced е просто най-достъпният, от висок клас, изцяло натурален и ефективен серум на пазара. 
Повечето му “конкуренти” са на 2 до 6 пъти по-висока цена, а понякога и повече.

Ще има ли други такива продукти от Stemtech?
Ще продължим да предлагаме и други уникални, научно доказани, ефективни продукти за грижа за кожата, 
които ще са проектирани да работят синергично с останалата част от гамата на DermaStem Advanced.

Защо този продукт е по-добър от други?
Серумът е изцяло натурален, научно доказан и подкрепен от десетки клинични проучвания, ефективен е и 
продължава да дава резултати, докато е използван и всичките му качества го правят възможно най-стойностния 
продукт.

Влияе ли се от топло и студено и има ли указания за съхранение?
Серумът е устойчив на повечето типични температури, но ние препоръчваме съхраняването му в хладилник.

Колко често трябва да го нанасям?
Може да го нанасяте толкова често, колкото искате. Препоръчваме два пъти дневно - сутрин и вечер на 
предварително почистена кожа.
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Less-known botanical cosmeceuticals: LESLIE S. BAUMANN Division of Cosmetic 
Dermatology, University of Miami School of Medicine, Miami, Florida

Mechanistic insights in the use of a Polypodium leucotomos extract as an oral and 
topical photoprotective agent: Salvador Gonzalez, Yolanda Gilaberte and Neena 
Philips

Evaluation of aqueous leaves extract of Moringa oleifera Linn for wound healing in 
albino rats: B S Ratho, S L Bodhankar & A M Bahehi, Department of Pharmacology, 
Bharati Vidyapeeth Deemed University

Poona College of Pharmacy and Research Centre, Kothrud, Pune 411 038, India.

An Investigation into a test material intended to reduce the apperance of facial 
hyperpigmentation and age spots: Corum, Inc - AMA Labs

An Investigation into the efficacy of a test material intended to reduct 
hyperpigmentation on the face: Corum, Inc - AMA Labs

MORE INFORMATION:

View our product brochures and visit our website at 
www.stemtech.com.

Често задавани въпроси

Не използвате консерванти - трябва ли да се притеснявам от потенциална зараза с микроорганизми? 
Истина е, че не използваме никакви химически консерванти! Използваме научно създадена гама от растителни, 
антимикробни съставки, които заедно синергично създават силна антимикробна матрица. Произвеждаме 
серума в чисти помещения и Bи го доставяме в най-съвременните опаковки с двойни стени, с помпичка, която 
не допуска никакъв въздух вътре, така че никакви зарази не са възможни. Тествали сме продукта по множество 
начини, при вътрешните ни строги условия, също така преминава успешно теста на трета страна, USP51 “Тест 
за ефикасност на консервантите”, който е обстоятелен, индустриално стандартизиран, микробиологичен тест. 
С радост предлагаме 2 години срок на годност и имаме 6 годишни мостри, които продължават на издържат 
всички тестове!


