
4D4-rozměrná 
redukce vrásek



Po 1 dni                  =   pleť je zářivá a svěží

Po 1 měsíci    =   pleť je viditelně omlazená

Po 1 týdnu    =   pleť je výrazně hladší

+

+

Intenzivní luxusní korekční péče s omlazujícími komplexy 

kmenových buněk, do hloubky působícími liftingovými peptidy 

a platinou – nejušlechtilejším drahým kovem na světě. Zapomeňte 

na Váš skutečný věk a objevte vysoce účinné výrobky péče o pleť, 

které komplexně a ve všech směrech bojují proti stárnutí pleti.
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Čelo vyhlazené

Tváře vyplněné
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Rododendron

Technologie kmenových buněk

S použitím 100% rostlinných kmenových buněk může být stárnutí pleti účinně  

zpomaleno díky ochraně životně důležitých pleťových kmenových buněk.  

Pleť zůstává déle mladá a vitální.

Jaká technologie kmenových buněk je použita?





Kmenové buňky jsou zvláštní a velmi cenné 
buňky, které se vyskytují ve velmi malém 
množství v téměř každé tkáni. I v nejsvrchnější 
vrstvě lidské kůže, pokožce, se nacházejíí 
takové dospělé kmenové buňky. Takzvané 
epidermální kmenové buňky se nacházejí 
v nejspodnější vrstvě pokožky (bazální vrstva). 
Zde je každá druhá až sedmá buňka kmenová. 
I když se nedají na pohled od ostatních buněk 
bazální vrstvy rozlišit, mají zcela zvláštní 
úlohu: neustálou obnovu a omlazování 
pokožky, neboť pouze tyto buňky se mohou 
dělit, aby vytvářely nové buňky.

Co se rozumí pod pojmem kmenové buňky?

1. Původ mladistvě krásné pleti leží  
v kmenových buňkách

Kmenové buňky se v pokožce starají o to, 
aby se pleťové buňky průběžně obnovovaly. 
UV-záření a přirozené stárnutí oslabují 
tento obnovovací proces. Pleť se poškozuje 
a ztenčuje. Počet a činnost kmenových 
buněk se snižuje. Tvoří se vrásky.



2. Aby se zabránilo stárnutí kůže, je 
nezbytné účinně chránit a zachovávat 
vitalitu pleťových kmenových buněk

Toho je dosaženo technologií kmenových 
buněk. Komplex účinných látek ze 100% 
přírodních jablečných, hroznových a rodo-
dendronových kmenových buněk může trvale 
aktivovat vitalitu a prodlužovat životnost 
pleťových kmenových buněk.

3. Klinické studie potvrdily redukci vrásek až 
o 59%* (délka, hloubka, objem). Pleť je 
mladistvě vypnutá jako po liftingu.

* Test Derma Consult





Které rostlinné kmenové buňky 
jsou použity?

Jablko – PhytoCellTec™ Malus Domestica
Z kmenových buněk vzácné odrůdy švýcarského jablka Uttwiler Spaetlauber.
Tento druh jablka je známý svojí mimořádnou trvanlivostí. Faktory dlouhodobé 
životnosti, obsažené v tomto druhu jablka, mohou být díky speciálnímu postupu 
použity v kosmetice. 

 Zlepšuje vitalitu a životnost pleťových kmenových buněk
 Zpomaluje biologické stárnutí buněk
 Urychluje regeneraci
  

Hrozny – PhytoCellTec™ Solar Vitis
Z kmenových buněk burgundských hroznů Gamay Teinturier Fréaux,
které jsou vysoce odolné vůči UV záření. Tato účinná látka je zvláště zajímavá, 
protože stárnutí pleti obličeje je přibližně z 80% způsobeno UV zářením. 

 Podporuje vitalitu a životnost pleťových kmenových buněk
 Zvyšuje odolnost pleti vůči UV záření
 Chrání před stárnutím pleti způsobeným světlem a zátěží vlivem UV
 Stimuluje přirozenou obnovu buněk

Rododendron – PhytoCellTec™ Alp Rose
Z kmenových buněk odolného švýcarského rododendronu. Věčně zelené listy 
rododendronu, rostoucího ve výškách až 3200 m, jsou vysoce odolné vůči UV 
záření a velkému chladu díky obsahu proteinu dehydrin.

 Podporuje vitalitu a životnost pleťových kmenových buněk
 Posiluje bariéru pleti
 Chrání proti klimatické zátěži



DENNÍ & NOČNÍ SÉRUM

Intenzivní liftingové sérum pro korekci vrásek  
s komplexem  kmenových buněk budoucnosti 
z jablka, hroznů a rododendronu. Hloubkově 
účinné, vysoce technologické peptidy a luxusní 
platina nepřetržitě obnovují objem a plnost pleti, 
která je intenzivně restrukturalizovaná a získává 
zpět mladistvost ve všech rozměrech.

Použití: Naneste ráno a večer po vyčištění pleti 
na obličej a krk, následně aplikujte denní nebo 
noční krém.

Kód: 8/3400-0000 · 30 ml 

DENNÍ KRÉM

Životní síla komplexu kmenových buněk 
budoucnosti z jablka, hroznů a rododendronu  
je základem této vyhlazující denní péče, 
která působí jako omlazovací lifting obličeje. 
Luxusní spojení vypínacích peptidů, platiny  
a drahokamů hydratuje účinně do hloubky  
a struktura obličeje působí jako nově 
vymodelovaná. Známky stárnutí pleti se ve 
všech směrech zmírňují.

Použití: Naneste ráno na vyčištěnou pleť 
po aplikaci denního & nočního séra.

Kód: 8/3401-0000 · 50 ml 



NOČNÍ KRÉM

Každou noc zásobuje pleť komplexem 
kmenových buněk budoucnosti z jablka,
hroznů a rododendronu, inteligentními
účinnými látkami pro obnovu DNA a 
remodelačními a vypínacími peptidy. 
Krém vyplňuje vrásky zevnitř a efektivně 
podporuje obnovu buněk během noci. 
Známky stárnutí mizí a po probuzení 
působí pleť jako přirozeně vyhlazená.

Použití: Naneste večer na vyčištěnou pleť 
po aplikaci denního & nočního séra.

Kód: 8/3402-0000 · 50 ml 

OČNÍ KRÉM

Intenzivní korekční oční péče s komplexem 
kmenových buněk budoucnosti z jablka, 
hroznů a rododendronu. Hloubkově účinná  
liftingová formule komplexně bojuje proti
hlavním znakům stárnutí pleti. Pleť působí 
pevnějším a zdravějším dojmem. Horní víčka 
jsou vypnutá a jako vyhlazená. Vrásky a rýhy 
jsou vyhlazeny, otoky zmenšeny a temné kruhy 
kolem očí zesvětleny. Jemná textura obklopí 
oční partie a rozvíjí blahodárný účinek krému.

Použití: Naneste ráno a večer na vyčištěné 
oční partie. Jemným poklepáním vmasírujte 
směrem od vnitřního očního koutku 
ke spánkům.

Kód: 8/3403-0000 · 30 ml 





Luxusní multizónové liftingové ošetření

Účinné látky fáze 1

Účinné látky fáze 2

V kabině tvoří trojnásobný aktivní multizónový lifting základ pro remodelační krášlící zážitek, 
zaměřený na všechny partie obličeje. Takzvaný „tvar V“ účinně bojuje proti ochabnutí tkáně. 
Obličejové kontury se jeví výrazně vypnuté a jako kdyby byly nově definované.

Maska „Shaker“
Intenzivní zpevňující slupovací maska 
s omlazujícími kmenovými buňkami 
jablka a rostlinnými extrakty. Nechte se 
překvapit inovační technikou použití 
v šejkru a ihned viditelným vyhlazujícím 
účinkem.

Multizónová liftingová masáž
Změna vyskytující se i v jedné 
jediné vrstvě pleti může mít 
negativní účinek na pevnost
a mladistvý vzhled celé pleti. 
Abychom dosáhli pružné pleti, je 
nezbytné docílit výsledku ve všech 
vrstvách pleti. Multizónový lifting 
obnovuje i takové partie obličeje, 
u kterých je liftingový efekt jen velmi 
těžko dosažitelný. 
Výsledek: Znovu se zdůrazní 
obličejové kontury a dokonalý „tvar V“.

Zpevňující elixír s  mořskou 
vodou
Dvoufázová formule poskytuje 
optimální koncentraci 
omlazujících kmenových buněk 
jablka a restrukturační čiré 
mořské vody z přírodní nádrže 
u pobřeží  Côte de Granit Rose 
(růžové žuly) v Bretani . 

Tyto dvě fáze účinných látek se 
krátce před ošetřením nejdříve 
smíchají, aby byla poskytnuta 
optimálně vysoká účinnost.





Serilesin (Hexapetid-10)
Aktivně účinná látka s remodelačními a 
zpevňujícími vlastnostmi. Dodá pružnost 
a vypíná ochablou pleť. 

Platina (Platinummatrix-EM)
Účinná látka proti stárnutí pleti, působící 
do hloubky, stimuluje syntézu kolagenu I a III. 
Zlepšuje pružnost a vlhkost pleti a intenzivně 
redukuje vrásky.

Eyeseryl™
Tento peptid s drenážním účinkem výrazně 
redukuje slzní váčky za pouhých 15 dní. 
Vyhlazuje partie kolem očí a minimalizuje 
tmavé kruhy kolem očí.

Gatulinový extrakt 
– rostlinná náhrada za botox
Účinná látka gatulinového extraktu cíleně 
uvolňuje napětí obličejových rysů, drobné 
vrásky vypadají mnohem jemněji. Spilanthol 
způsobuje rychlé a oboustranné uvolnění 
svalů. Účinná náhrada za botoxové injekce. 

Lipomoist 
Extrakt z červených řas má stabilizační efekt 
na elasticitu pleti. Je to účinná látka, zvlhčující 
pleť do hloubky, s 24-hodinovým účinkem. Pro 
pevnější a svěží pleť.

Komplex obnovy DNA
Obnovuje DNA buňky a chrání je před vlivy 
prostředí a zátěží, způsobenou UV-zářením.

Směs drahokamů
Směs z nefritu, korálu, ametystu, rubínu, 
turmalínu a jantaru má uklidňující 
a harmonizující účinek. Pleť působí 
sjednoceněji, stresové faktory jsou pozitivně 
ovlivňovány. Díky obsaženému prášku z perel 
se póry jeví jemnější a přirozeným způsobem 
se aktivuje látková výměna v pleti.

Pramenitá mořská voda
Přírodní pramenitá voda z nádrže u pobřeží 
růžové žuly (Côte de Granit Rose) je velmi 
bohatá na minerální látky a stopové prvky.
Zpevňuje strukturu pleti a zlepšuje zadržování 
vody.

Pečující oleje
Olej z hroznového jádra, mandlový olej, 
olej z makadamového ořechu, bambucké 
máslo.

Nejdůležitější obsažené látky



Výhradní distributor pro Českou Republiku: Revolution Hair s.r.o.
Belnická 653, 252 42 Jesenice

Telefon 241 931 398-9· Mobil 775 775 140
www.revolutionhair.cz, info@revolutionhair.cz

Vaše kosmetička Vám ráda poradí:


