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INGREDIENCE   ÚČINKY

Síla planktonu, okamžitá výplň vrásek. Výsledky za 15 minut, snížení jemných i hlubokých vrásek, 
efekt, který přetrvává 6 hodin.

Rostlinný Squalane a propandiol, vhodné a šetrné k citlivé 
pokožce

Snižuje podráždění pokožky a zvyšuje její hydrataci. 
Výsledkem je jemný, hladký a nemastný pocit.

Přírodní komplex melounu, jablečného škrobu - zdroj polysacha-
ridů- a extrakt z čočky, bohatého na vitamín B5.

Hydratace pokožky po dobu 24 hodin, vyhlazení 
jemných vrásek do 2 hodin a zvýšení tekutosti 
buněčné membrány o 40%.

Slunečnicový lecitin, sloučenina, která napodobuje lipidovou 
strukturu kůže. 

“Druhá kůže”, která působí jako vodní nádrž a pomáhá 
tak obnovit kožní bariéru suché, stárnoucí a poškozené 
kůže.

Extrakt z olivového listu, přírodní antioxidant, ideální jak pro 
suchou, tak pro mastnou pleť. 

Zlepšení elasticity pokožky, ochrana před UV zářením a 
proti poškození znečištěného životního prostředí.

Dermastem lift je nový revoluční  produkt ,který vizuálně odstraňuje příznaky stárnutí pleti  a 
navrací  zpět její  mladistvý vzhled. Dermastem lift je pouze na bázi přírodních a organických 
ingrediencí a jeho vyhlazující účinky jsou patrné již za 15 minut. K dramaticky viditelným 
změnám dochází již za 7 dní.  Vaše pleť tak bude hladší a mladší.

Jde o zcela přírodní substanci, která obsahuje ingredience jako 
například slunečnicový lecitin, voda, squalene, extrakt z melounu, 
čočky, jablka, indického hořce, planktonu a olivového listu. Všechny 
složky tohoto výrobku byly pečlivě vybrané tak, aby poskytly pokožce 
omlazující účinek.  

Kinické testy prokázaly dramatické výsledky (viz graf ).
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Redukce hloubky vrásek 37,6%
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Membránová schopnost 40% 
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DERMASTEM LIFT OBSAHUJE  
AYURVÉDSKOU BYLINOU 

SMĚS, KTERÁ PRACUJE NA 
VYROVNÁVÁNÍ HLUBOKÝCH 

VRÁSEK A DOKONALE 
HYDRATUJE PLEŤ S 

DOKONALÝM VÝSLEDKEM.
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Složení na etiketě

VÝZKUM / ZPRÁVY / ČLÁNKY

Běžné dotazy
Co je DermaStem Lift?
DermaStem Lift je produkt proti vráskám, který funguje rychle a efektivně, oživuje pokožku pro mladší vzhled, snižuje viditelné známky 
stárnutí a poskytuje dlouhodobé výsledky.

Jak funguje DermaStem Lift na celulární úrovni?
DermaStem Lift má zvlhčující účinky v lipidických vrstvách pokožky a napodobuje lipidovou strukturu v stratum corneum (vnější vrstvu kůže), 
působí jako “druhá” kůže při obnovení kožní bariéry. Některé z jeho vlastností : funguje jako zásobník vody a obsahuje biologicky aktivní 
molekuly, které jsou pomalu uvolňovány do stratum corneum(vnější vrstvy kůže).

Jak funguje extrakt planktonu a jak prospívá pokožce?
Extrakt z Planktonu může velmi rychle vyplnit vrásky pokožky a jemné vrásky se vyhlazují. Výsledky jsou viditelné za 15 minut a trvají až 6 
hodin.

Je DermaStem Lift vhodný pro citlivou pleť?
DermaStem Lift byl navržen pouze s přírodními a organickými přísadami, což činí tento výrobek bezpečný pro citlivou pleť. Výtah obsahuje 
extrakt z Epilobium Angustifolium, květina známá také jako � reweed nebo rosebay willowherb, který snižuje zarudnutí a zmírňuje 
podrážděnou nebo zapálenou pokožku.

-Výzkum proveden na Bio-Controlled Lipo� lling Adipo� ll, by Lucas Meyer Cosmetics, Kanada.
- Studie provedené na Squalane composition and e� ects, by Amyris Corporation, April 2015.
- Výzkum proveden na AcquaCell fruit compound, by the Barnet Corporation and the Ecocert 
Group.
- Studie provedené na Brestine: Properties, Formulation and E� ects, by the Barnet Korporace, 
New Jersey, USA.

POUŽÍVÁNÍ:
• Aplikujte sérum 5 až 10 minut po zvlhčení 
pokožky.
• Načerpejte sérum jedním zmáčknutím nebo 
méně na špičku prstu a aplikujte jej na místa, 
na kterých požadujete výsledky.
• Může se používat pod očima, na čele,
kolem úst, atd.
• Aplikace Dermastem liftu by mělo být 
posledním krokem při vaši rutinní péči o pleť.

• V případě potřeby znovu aplikujte během dne.

Všechny přírodní složky (běžný název):
Propandiol, extrakt planktonu, squalene, extrakt Epilobium Angustifolium, 
citrus Vulgaris (meloun), extrakt z ovoce Pyrus Malus (jablečný), 
Čočka jedlá, Allantoin, Lactobacillus ferment (z kapusty), Cocos 
Nucifera(Kokosový) extrakt z ovoce, Isopropyl Palmitate, Lecitin, Swertia 
Chirata (indický hořec)Extrakt, ethylhexylstearát, křížový polymerní 
hyaluronát sodný, polyglyceryl-4,Dilsostearát, polyhydroxystearát, 
sebakát, izostearát sodný, propandiol, Ornitin, fosfolipidy, glykolipidy 
(odvozené z rostlinné glukózy), Olea Europaea (Olivový) listový extrakt, 
voda.

 VÍCE INFORMACÍ:
Navštivte naše webové stránky na adrese 
www.stemtech.com. 
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Výsledky omlazení v průběhu jednoho týdne
Rychlý efekt obnovy pleti na svislé vrásky a strukturu pokožky po pouhých 7-mi 
dnech
 • Vertikální efekty vyhlazení vrásek a pokožky po 7 dnech
 • Kapacita regenerace epidermu za 28 dní
 • Účinek proti vráskám na obrysu obličeje po 7 dnech používání
 • Snižuje hloubku vrásek a zlepšuje strukturu pokožky po pouhých 7 dnech
 • Zvýšení produkce keratinocytového růstového faktoru (KGF) a regeneračního účinku 
během 9 dní.

Stárnoucí kůže - před Stárnoucí kůže  - po 7 dnech

Síla planktonu
Název INCI: Voda a výtažek z Planktonu 
Plankton může velmi rychle naplnit vrásky kůže a vyhlazovat malé vrásky

 • Instant Filler (okamžité plnivo)
 • Výsledky zaznamenané do 15 minut
 • Redukce jemných čar a vrásek
 • Plankton má okamžitý účinek na vrásky a udržuje výsledky po 6 hodinách.

0 minut 15 minut 


