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Najczęściej zadawane pytania dotyczące produktu LAMIDERM® APEX

Pyt.:  Co to jest Lamiderm Apex?
Odp.:  Lamiderm Apex to rewolucyjne serum do pielęgnacji skóry, dla kobiet i mężczyzn. Zostało opracowane dla dorosłych w każdym wieku, którzy chcą mieć zdrową skórę 

o młodym wyglądzie.

Pyt.:  Jak często powinno się używać produktu Lamiderm Apex?
Odp.:   Dla uzyskania najlepszego efektu produkt Lamiderm Apex powinno się stosować rano i wieczorem, na czystą, suchą skórę.

Pyt.:  Czy produkt Lamiderm Apex zapobiega procesom starzenia?
Odp.:  Produkt Lamiderm Apex to serum do pielęgnacji skóry, dla kobiet i mężczyzn chcących uzyskać zdrowszą skórę o bardziej promiennym wyglądzie i usunąć istniejące 

uszkodzenia skóry, takie jak plamy starcze i zmarszczki. Badanie naukowe z wykorzystaniem ludzkich komórek skóry wykazało, że sam tylko wyciąg z zapłodnionych 
ptasich jaj wspiera wszystkie trzy główne składniki macierzy pozakomórkowej (ECM): elastynę, kolagen i fibronektynę, aby skóra była młoda i miękka w każdym wieku.

Pyt.:  Co sprawia, że produkt Lamiderm Apex jest unikalny w porównaniu z innymi produktami do pielęgnacji skóry? 
Odp.:  Produkt Lamiderm Apex jest pierwszym produktem do pielęgnacji skóry, który zawiera naturalnie występujący enzym oksydazy lizylowej (LOX) z wyciągu z zapłodnionych 

ptasich jaj i dwa bioaktywne czynniki wzrostu. Enzym oksydazy lizylowej występuje obficie w młodej skórze i pomaga w łączeniu małych włókien kolagenu i elastyny 
w dłuższe i mocniejsze włókna. Skóra z kolei staje się gładsza, zdrowsza i młodsza. Produkt Lamiderm Apex oddziałuje też na wytwarzanie trzeciego włókna, zwanego 
fibronektyną, które wspomaga zmniejszenie widoczności tkanki bliznowatej. Większość produktów do pielęgnacji skóry oddziałuje tylko na jedno lub dwa z tych włókien, 
ale tylko opracowany przez firmę LifePharm wyciąg z zapłodnionych ptasich jaj zawarty w produkcie Lamiderm Apex został specjalnie tak opracowany, aby poprawić 
wszystkie trzy. 

Pyt.:  Czy produkt Lamiderm Apex został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa? 
Odp.:  Tak, produkt Lamiderm  Apex został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa. Jego formulacja nie zawiera szkodliwych siarczanów i  syntetycznych substancji 

zapachowych. Jest on hipoalergiczny. Produkt Lamiderm Apex wytwarzany jest w Stanach Zjednoczonych. Tak jak w przypadku wszystkich produktów Firmy, dokłada się 
starań, aby używać składników w oparciu o badania naukowe, aby zapewnić najwyższą jakość formulacji. Produkt Lamiderm do pielęgnacji skóry jest objęty tą samą 
gwarancją 100% pewności, co suplementy firmy LifePharm.

Pyt.:  Jakie są główne korzyści ze stosowania produktu Lamiderm Apex?
Odp.:  Produkt Lamiderm Apex przywraca skórze jej naturalną elastyczność, jędrność, i nadaje jej zdrowy połysk. Aktywnie rozjaśnia i upiększa skórę, jednocześnie skutecznie 

wspomagając regenerację skóry poddanej szkodliwemu działaniu promieniowania UV i zanieczyszczeń. Wykazano, że zawarty w produkcie Lamiderm Apex wyciąg 
z zapłodnionych ptasich jaj opracowany przez firmę LifePharm wspiera wytwarzanie elastyny, fibronektyny i kolagenu w ludzkich komórkach skóry. 

Pyt.:  Jakie składniki zawiera produkt Lamiderm Apex?
Odp.:  Głównym składnikiem zawartym w serum Lamiderm Apex jest opatentowany przez firmę LifePharm wyciąg z zapłodnionych ptasich jaj, w którym zawarty jest naturalny 

enzym oksydazy lizylowej. Ponadto bogate serum zawiera kompleks rozświetlający, kompleks ochronno‑regenerujący, kompleks odżywiający i system wnikania w głębokie 
struktury skóry.

Pyt.:  Co to jest kompleks rozświetlający?
Odp.:  Kompleks rozświetlający to jedna z najwyższej jakości dostępnych mieszanek składników rozjaśniających. Składa się z wyciągów z siedmiu roślin z Alp Szwajcarskich, 

znanych ze swojej odporności na surowe warunki środowiska: Mentha Piperita (mięta pieprzowa), wyciąg; Primula Veris (pierwiosnek lekarski); Alchemilla Vulgaris 
(przywrotnik pospolity); Melissa  Officinalis (melisa lekarska); Veronica  Officinalis (przetacznik leśny); Malva  Sylvestris (ślaz dziki); i  Achillea  Millefolium (krwawnik 
pospolity), wyciąg. Wykazano, że kompleks rozświetlający pomaga rozjaśnić cerę i usunąć przebarwienia na wszystkich typach skóry, szczególnie plamy starcze. 

Pyt.:  Co to jest kompleks ochronno‑regenerujący?
Odp.:  Kompleks ochronno‑regenerujący to połączenie pięciu wyciągów z  owoców: żurawiny, granatu, borówki niskiej, poziomki i  kiwi. Tych pięć wyciągów z  owoców 

zwiększa witalność komórek, odbudowuje teksturę skóry i chroni skórę przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń i promieniowania UV.

Pyt.:  Co to jest kompleks odżywiający?
Odp.:   Kompleks odżywiający to połączenie koenzymu Q10 z witaminami C i E. Klinicznie potwierdzono, że wypełnia i wygładza drobne linie i zmarszczki. Badania wykazały, 

że witaminy C i E są wśród witamin najlepszymi przeciwutleniaczami chroniącymi skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV i uszkodzeniem oksydacyjnym. 
W połączeniu z koenzymem Q10 ten wyjątkowy kompleks wspiera komórki w walce z fotostarzeniem i poprawia ogólne zdrowie skóry.

Pyt.:  Co to jest system wnikania w głębokie struktury skóry?
Odp.:  System wnikania w głębokie struktury skóry to mieszanka soku z aloesu, oleju kokosowego i oleju słonecznikowego. Ten system na bazie roślin umożliwia wszystkim 

składnikom produktu Lamiderm Apex penetrację powierzchni skóry, z jednoczesnym zmiękczeniem jej tekstury w celu lepszego wchłaniania bez podrażnienia.  

Pyt.:  Czy produkt Lamiderm Apex powoduje jakiekolwiek skutki niepożądane?
Odp.:   Użytkownicy nie zgłaszali żadnych skutków niepożądanych. W przypadku alergii na jaja, przed użyciem produktu Lamiderm Apex należy skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku wrażliwej skóry lub alergii skórnych, przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem/dermatologiem. 

Pyt.:  W jaki sposób należy stosować serum Bio‑Skin Lamiderm Apex o wysokiej wydajności? 
Odp.:  Serum Lamiderm Apex należy zawsze stosować na czystą twarz osuszoną ręcznikiem. Należy wycisnąć na wewnętrzną stronę dłoni niewielką ilość produktu 

Lamiderm Apex. Delikatnie nabrać serum na palec serdeczny drugiej ręki. Szybko i równo rozsmarować cienką warstwę serum na jednej stronie twarzy, koncentrując 
się na kłopotliwych miejscach. Ponownie nabrać serum i powtórzyć czynność na drugiej stronie twarzy. Resztę serum zastosować na obszar szyi i  klatki piersiowej. 
W przypadku uczucia suchości na tym obszarze na warstwę serum należy nałożyć nawilżacz.

Pyt.:  O jakiej porze najlepiej stosować serum Lamiderm Apex?
Odp.:   Serum najlepiej stosować na noc, przed snem. Umożliwia to bogatemu serum penetrację skóry i oddziaływanie na nią podczas snu, dla maksymalnej korzyści. Produkt 

Lamiderm Apex można też stosować rano, jako podkład pod nawilżacz i makijaż. 


