


Omládněte 
díky kmenovým buňkám ze švýcarských jablek

Po dosažení věku 35 let nebo se zpozorováním prvních hlubších vrásek lze pokožku označit za zralou. 
Taková pokožka samozřejmě vyžaduje vysoce efektivní péči, která má nejen omlazující, ale také 

regenerační a hydratační účinky. Proto jsme vyvinuli anti-agingové sérum Intense Stem Cell Serum 
vhodné k aplikaci na obličej, krk i dekolt, které všechny tyto vlastnosti splňuje, a navíc kožní buňky 

chrání před oxidačním stresem a vnějšími agresory.

Jak anti-agingové sérum 
Intense Stem Cell Serum 
funguje?
Hlavní účinnou složkou našeho  
anti-agingového séra jsou kmenové 
buňky získané ze švýcarských jablek 
vzácné odrůdy Uttwiler Spätlauber. 
Tyto jabloně jsou známé především 
pro schopnost regenerovat své 
vlastní buňky. Stejně tak působí i na 
ty kožní – zpomalují jejich stárnutí  
a chrání je před nepříznivými vnějšími 
vlivy. Účinek těchto specifických 
kmenových buněk se na pokožce 
projeví zpevněním, viditelným 
vyhlazením vrásek a drobných linek  
i zpomalením jejich další tvorby.
Sérum také obsahuje sodnou 
sůl kyseliny hyaluronové o nízké 
molekulární hmotnosti. Ta zajišťuje 
hloubkovou hydrataci, zjemnění  
a vyplnění povadlé kůže. Její účinky 
jsou významně posíleny díky obsahu 
glycerinu a první výsledky jejího 
působení lze zpozorovat už po první 
aplikaci – zvláště u suché, velmi 
suché a dehydrované pokožky.
Další významnou aktivní látkou  
anti-agingového séra Intense Stem 
Cell Serum je extrakt z červené mořské 
řasy puchratky kadeřavé, známé 
také jako irský mech. Tato mořská 
řasa má silné antioxidační vlastnosti 
a je bohatá na nenasycené mastné 
kyseliny, minerály, vitaminy skupiny 
B a vitamin C. Pokožku efektivně 
chrání před oxidačním stresem  
a zpomaluje projevy jejího stárnutí.

Jak anti-agingové 
sérum Intense Stem Cell 
Serum používat?
Nejdříve sérum poctivě 
protřepejte. Ráno a večer 
malé množství séra naneste 
na dobře očištěnou 
pokožku obličeje, krku 
nebo dekoltu. Jakmile se 
sérum vstřebá, můžete 
aplikovat denní nebo 
noční krém tak, jak 
jste zvyklí.



anti-agingové sérum 
Intense Stem Cell Serum…

Věděli jste, že
… obsahuje kmenové buňky  
z odrůdy jablek Uttwiller Spätlauber?
Tato vzácná odrůda roste ve švýcarských 
Alpách a už v 18. století byla odhalena její 
výjimečná schopnost regenerovat své vlastní 
buňky. Ty jsou bohaté na bílkoviny a při aplikaci 
na pokožku dokážou proniknout do nejhlubších 
vrstev epidermis, kde prodlužují životní cyklus 
kožních buněk a zároveň je chrání před 
negativními vnějšími vlivy.

… lze nanášet i na dekolt a krk?
Kromě obličeje se známky stárnutí nejvíce 
projevují také na krku a dekoltu v podobě 
jemných linek a vrásek. Proto jsme složení 
anti-agingového séra Intense Stem Cell Serum 
vyvinuli tak, aby ho bylo kromě obličeje možné 
aplikovat také na krk a dekolt.

… zajistí viditelné výsledky už po 
první aplikaci?
Díky obsahu sodné soli kyseliny hyaluronové  
o nízké molekulární hmotnosti ihned  
po nanesení séra pocítíte a hlavně uvidíte, 
že je vaše pokožka hloubkově hydratovaná. 
Pokud ho budete aplikovat při své večerní 
beauty rutině, ráno se probudíte nejen  
s dokonale hydratovanou, ale také vyplněnou  
a vyhlazenou pokožkou.



anti-agingového séra
 Intense Stem Cell Serum

Složení
AQUA
Voda je jednou ze základních složek 
pečující kosmetiky, která je vhodná 
pro všechny typy pokožky bez 
rozdílu. Jejím úkolem je ředit aktivní 
složky, které produkt obsahuje  
a zlepšovat jejich vstřebatelnost do 
kůže.

GLYCERIN
Podobně jako voda glycerin pokožku 
zjemňuje, zvláčňuje a zároveň 
urychluje vstřebávání účinných látek 
do nejspodnějších vrstev epidermis. 
Vzhledem k tomu, že je nedílnou 
součástí tuků a olejů, tak se přirozeně 
vyskytuje i v lidském těle.

PROPYLENE GLYCOL
Tato syntetická látka pokožku 
hydratuje díky schopnosti vázat na 
sebe vodu, ale má na ni i další příznivé 
účinky. Snadno proniká do jejích 
nejspodnějších vrstev, a kromě role 
zvlhčovadla má na kůži omlazující 
účinky, zvyšuje její elasticitu  
a zamezuje jejímu vysoušení  
a šupinatění. Lidské tělo má navíc 
schopnost propylenglykol přeměnit 
na kyselinu mléčnou, kterou umí 
dále využít ve svůj prospěch.

XANTHAN GUM
Xantanová guma je hypoalergenní 
a vyrábí se kvašením kukuřičného 
škrobu. V kosmetickém průmyslu 
se využívá jako zahušťovadlo 
a stabilizátor s hydratačními, 
zpevňujícími a ochrannými účinky.

SODIUM 
DEHYDROACETATE
Dehydroacetát sodný je vysoce 
efektivním konzervantem s anti-
mikrobiálními a antimykotickými  
vlastnostmi. 

SODIUM HYALURONATE
Sodná sůl kyseliny hyaluronové 
je polysacharid se zvlhčujícími 
účinky, který se přirozeně vyskytuje 
i v lidském těle. Na rozdíl od 
kyseliny hyaluronové je stabilnější  
a odolnější. Každá molekula této soli 
na sebe dokáže navázat až 1000x 
více vody, než sama váží. Proto se 
sodná sůl kyseliny hyaluronové 
řadí mezi nejoblíbenější kosmetické 
složky vůbec. Pokožku hloubkově 
hydratuje, a tak dlouhodobě zajišťuje 
její mladistvý vzhled a zvládá zjemnit 
i drobné vrásky a zamezit jejich 
dalšímu vzniku.

MALUS DOMESTICA 
FRUIT CELL CULTURE 
EXTRACT
Vzácná odrůda švýcarských jablek 
Uttwiller Spätlauber rostoucí  
v Alpách je známá pro unikátní 
schopnost regenerovat své vlastní 
buňky. Tyto kmenové buňky z jablek 
při aplikaci na pokožku pronikají 
hluboko do ní, prodlužují životní 
cyklus kožních buněk a zároveň 
je chrání před vnějšími agresory, 
od znečištěného vzduchu přes UV 
záření až po studený vítr.

LECITHIN
Lecitin v kosmetice plní funkci  
zahušťovadla, emulgátoru a antioxi-
dantu, který nezpůsobuje žádné 
alergické reakce. Nejčastěji se získá-
vá ze sóji, slunečnice nebo vaječných  
žloutků. Je jednou ze základních sta-
vebních jednotek buněk lidského těla  
a snadno proniká do spodních vrstev 
epidermis, kam sebou přináší i další 
aktivní látky.

PHENOXYETHANOL
Tato antibakteriální kosmetická slož-
ka se využívá jako účinný konzervant, 
který zamezuje množení bakterií  
a plísní v produktech na vodní bázi. 
Většinou se získává synteticky, ale 
vyskytuje se i v přírodě. Konkrétně 
ho obsahuje zelený čaj a čekanka.

ETHYLHEXYLGLYCERIN
Syntetický derivát glycerinu 
ethylhexylglycerin posiluje efekt 
konzervantů a ničí nežádoucí 
mikroorganismy. Kromě toho 
pokožku zjemňuje a zvláčňuje.

CITRIC ACID
Kyselina citronová upravuje nejen 
pH kosmetických produktů, ale 
také pokožky. Používá se hlavně 
v omlazující péči, protože na kůži 
působí jako šetrný exfoliant, který 
ji projasní, vyhladí, a navíc zesvětlí 
pigmentové skvrny. Kromě toho 
má antibakteriální a antimykotické 
vlastnosti.

CHLORPHENESIN
Syntetická látka chlorphenesin se 
v kosmetice využívá jako šetrný 
konzervant, který zamezuje množení 
bakterií i plísní a udržuje stabilní pH 
produktu.

CHONDRUS CRISPUS 
EXTRACT
Puchratku kadeřavou možná znáte 
jako irský mech. Tato červená 
mořská řasa obsahuje vysoký podíl 
nenasycených mastných kyselin, 
minerálů a vitaminů skupiny B 
i vitaminu C. Kromě hydratačního 
efektu se v kosmetice využívá také 
pro schopnost chránit pokožku před 
oxidačním stresem a nepříznivými 
vnějšími vlivy.



DOTAZY
Nejčastější

Jak rychle anti-agingové 
sérum Intense Stem Cell 
Serum působí?
Díky obsahu sodné soli kyseliny 
hyaluronové o nízké molekulární 
hmotnosti ihned po nanesení séra 
pocítíte, že je vaše pokožka hloubko-
vě hydratovaná. Jeho anti-agingové 
účinky budete moci zpozorovat už 
po 2 dnech a maximálních výsledků 
docílíte po 2 až 3 týdnech pravidelné 
aplikace.

Je jeho efekt trvalý?
Dokud budete anti-agingové sérum 
Intense Stem Cell Serum používat, 
bude vaši pokožku hydratovat 
a obsažené kmenové buňky ze 
švýcarských jablek se postarají  
o omlazení, regeneraci a ochranu 
kožních buněk před oxidačním 
stresem. Jedině tak dosáhnete 
dlouhodobého efektu. Pokud sérum 
přestanete používat, tak se začnou 
jeho účinky pozvolna vytrácet  
a přibližně po 7 dnech zcela vymizí. 
Pravidelná aplikace séra je pro 
správné působení obsažených 
aktivních látek zcela zásadní.

Od kolika let je možné 
sérum používat?
Vzhledem k vysoké koncentraci 
účinných anti-agingových látek je 
sérum Intense Stem Cell Serum 
učeno pro potřeby zralé pokožky 
– obecně osobám starším 35 let. 
Pokud ale máte pocit, že by vám 
omlazující účinek kmenových 
buněk z jablek prospěl, anebo řešíte 
předčasné vrásky, můžete ho začít 
používat i dříve.

Mohou sérum používat i lidé 
s citlivou pokožkou?
Neexistuje důvod, proč by ho 
používat nemohli. Jestli ale víte, že je 
vaše pokožka velmi citlivá, reaktivní 
nebo alergická, doporučujeme 
vám provést několikaminutový test 
snášenlivosti na předloktí.

Je vhodné pro těhotné
a kojící ženy?
Pro aplikaci séra Intense Stem Cell 
Serum neexistuje omezení během 
těhotenství ani bezprostředně po 
něm.

Jak velké je balení séra 
Intense Stem Cell Serum?
Jedno balení obsahuje 30 ml séra  
a vystačí až na 4 měsíce každodenní 
aplikace.

Kolik séra je potřeba na 
pokožku nanést?
Rčení „méně je někdy více“ platí  
u anti-agingového séra Intense Stem 
Cell Serum dvojnásobně. Jeho účinek 
se nanesením většího množství nijak 
nezvýší, a proto ho na obličej, krk  
a dekolt nanášejte poskrovnu.

Vytváří na pokožce lepivý 
film?
Anti-agingové sérum Intense 
Stem Cell Serum obsahuje sodnou 
sůl kyseliny hyaluronové o nízké 
molekulární hmotnosti, takže se 
do pokožky bezezbytku vstřebá. 
Žádný lepivý film proto na pokožce 
nevytváří.

Je možné po aplikaci séra 
nanést oblíbený krém?
Sérum Intense Stem Cell Serum 
můžete nechat působit samostatně, 
anebo po jeho aplikaci a dokonalém 
vstřebání do pokožky použít svůj 
oblíbený denní nebo noční krém. 
Aktivní látky obsažené v séru  
a vašem krému se vzájemně posílí 
a na pokožku budou mít synergický 
efekt.

Lze sérum nanést také na 
krk a dekolt?
Sérum Intense Stem Cell Serum je 
určeno nejen k omlazení pokožky 
obličeje, ale také dekoltu a krku, 
takže ho bez obav můžete nanést  
i tam.

Jak dlouho je sérum Intense 
Stem Cell Serum na trhu?
Anti-agingové sérum Intense Stem 
Cell Serum jsme na světový trh 
uvedli v květnu 2021 a je úplně 
prvním produktem naší nejnovější 
řady Intense, která je určena pro 
potřeby náročné zralé pokožky.
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