
ZDROWA SKÓRAZDROWA SKÓRA

POZNAJ REWOLUCYJNE 
ODKRYCIE NAUKOWE

Wiemy, jak uzyskać efekt gładkiej, młodej skóry, o którym marzy wiele osób*. 

Zadbaj o skórę twarzy dzięki produktowi Lamiderm® Apex! 

Lamiderm Apex to wyjątkowy, rewolucyjny produkt do pielęgnacji skóry, który 
wnika pod jej powierzchnię, by ją odbudować i odnowić u samego źródła*.

• Kolagen 
     Zapewnia jędrność na poziomie struktur tkanek

• Elastyna
     Pomaga skórze powrócić do naturalnego stanu

• Fibronektyna 
     Odgrywa ważną rolę w procesie regeneracji tkanek

W  odróżnieniu od większości produktów, które oddziałują wyłącznie na 
jedno lub dwa z tych białek, produkt Lamiderm Apex oddziałuje na wszystkie 
trzy, zapewniając zdrową i ładną skórę. 

•  Zwiększenie produkcji kolagenu, elastyny i  fi bronektyny dzięki 
bioaktywnym czynnikom wzrostu*

•  Przywrócenie skórze jej naturalnej elastyczności, jędrności i  zdrowego 
kolorytu*

• Aktywne rozjaśnienie skóry*

• Skuteczna regeneracja zniszczonej skóry*

• Ochrona przed promieniowaniem UV*

U  młodych osób poziom kolagenu, 
elastyny i  fi bronektyny jest wysoki, dzięki 
czemu skóra jest zdrowa i  ładnie wygląda. 
Wraz z  upływem czasu procesy starzenia 
oraz czynniki niszczące skórę powodują 
osłabienie tych białek i zmniejszenie ich ilości.

Opracowany przez fi rmę LifePharm 
wyciąg z zapłodnionych ptasich jaj to 
aktywator komórek skóry wspierany 
przez dwa czynniki wzrostu 
oraz enzym oksydazy lizylowej. 
Połączenie tych składników stymuluje 
komórki skóry do wytwarzania 
kolagenu, elastyny i fi bronektyny*.

* Niniejsze oświadczenia nie zostały ocenione przez Agencję ds. 
Żywności i Leków. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania 
lub leczenia jakiejkolwiek choroby ani zapobiegania jej. 
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NASZ SEKRET

Sekret produktu Lamiderm Apex to 
opatentowany przez fi rmę LifePharm® 
wyciąg z zapłodnionych ptasich jaj.

Zauważono, że wyciąg z  zapłodnionych ptasich jaj 
zwiększył produkcję kolagenu, elastyny i  fi bronektyny 
o 350% w ciągu zaledwie 3 dni†*.

† W  oparciu o  badania nad kulturami komórek ludzkiej skóry 
prowadzone przez Uniwersytet w Toronto

Opracowany przez fi rmę LifePharm wyciąg z  zapłodnionych ptasich 
jaj jako jedyny zawiera oksydazę lizylową, która odpowiada za 
tworzenie młodych włókien skóry. Ten rewolucyjny składnik w połączeniu 
z wyjątkową formułą tworzą produkt Lamiderm Apex.

•Kompleks rozświetlający
   -   Wyjątkowa mieszanka siedmiu roślin z Alp Szwajcarskich
   -  Delikatnie rozświetla skórę, poprawiając zdrowie komórek 

i przywracając jej naturalny blask*

•Kompleks odżywiający
   -  Odmładzające właściwości koenzymu Q10 oraz witamin C i E
   -  Wspiera komórki w walce z fotostarzeniem i poprawia zdrowie skóry*

•Kompleks ochronno-regenerujący
  -  Pięć wyciągów z owoców, które zwiększają witalność komórek*
  -  Odbudowuje teksturę skóry i  chroni ją przed szkodliwym wpływem 

zanieczyszczeń i promieniowania UV* 

•System wnikania w głębokie struktury skóry
  -  Naturalny sok z  aloesu i  olej słonecznikowy pozwalają serum wniknąć 

pod powierzchnię skóry bez jej podrażniania*
  -  Olej kokosowy zmiękcza skórę, umożliwiając lepsze wchłanianie 

produktu*

Efekty stosowania produktu Lamiderm Apex zgłoszone 
przez użytkowników

DO CODZIENNEGO 
STOSOWANIA

Należy stosować rano i  wieczorem na 
oczyszczoną, lekko wilgotną skórę.

Przy każdym stosowaniu wystarczy użyć 
niewielkiej ilości produktu, aby uzyskać 
zdrowszą skórę.

Zaczynając dzień, każdy chce wyglądać 
jak najlepiej. Twarz to pierwsza rzecz, na 
jaką patrzą inni, więc warto zadbać o to, 
by wywarła na nich dobre wrażenie.

•  Odbudowuje starzejącą się skórę i wspiera aktywność 
komórek*

• Pomaga zmiękczyć blizny i rozstępy*
•  Zawiera składniki bioaktywne, które nadają skórze 

zdrowy koloryt*
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GŁADSZA 
SKÓRA*

ZDROWSZA I BARDZIEJ 
MIĘKKA SKÓRA*

BARDZIEJ JĘDRNA 
SKÓRA*

Należy stosować rano i  wieczorem na 

Przy każdym stosowaniu wystarczy użyć 
niewielkiej ilości produktu, aby uzyskać 

Zaczynając dzień, każdy chce wyglądać 
jak najlepiej. Twarz to pierwsza rzecz, na 
jaką patrzą inni, więc warto zadbać o to, 
by wywarła na nich dobre wrażenie.

ZDROWA SKÓRA

ELASTYNA PRZED PO

FIBRONEKTYNA PRZED PO

KOLAGEN PRZED PO

DLACZEGO WARTO WYPROBOWAC 
PRODUKT LAMIDERM APEX?
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* Niniejsze oświadczenia nie zostały ocenione przez Agencję ds. Żywności 
i  Leków. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania lub leczenia 
jakiejkolwiek choroby ani zapobiegania jej. 

NASZA FORMULA–

Rozjaśnia skórę o 15%
w 12 tygodni

Efekt rozjaśnienia

Linia odniesienia 6 tygodni 12 tygodni


