
REGENERACJA KOMÓREK SKÓRY
od wewnątrz i na zewnątrz



DROBNE ZMARSZCZKI?
NIERÓWNY KOLORYT?

BRAK BLASKU?

Zdrowiej wyglądająca, bardziej promienna skóra 
z mniejszą liczbą zmarszczek już po kilku dniach.

Rezultaty testów zgłaszane przez klientów stosujących produkty 
Lamiderm Apex

gładsza bardziej 
miękka

bardziej 
jędrna



100 LAT BADAŃ

BADANIA•NAUKA•REZULTATY

NOWE NAUKOWE PODEJŚCIE
DO PIELĘGNACJI SKÓRY

• Udoskonalone receptury
• Przetestowane produkty
• Udowodnione rezultaty



OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ 
LIFEPHARM WYCIĄG Z JAJ 
Opatentowany przez firmę LifePharm wyciąg 
z zapłodnionych, dziewięciodniowych ptasich jaj
• Unikalne źródło:

 – czynnika wzrostu fibroblastów (FGF)
 – oksydazy lizylowej (LOX)

PRZEŁOMOWY SKŁADNIK



Wyciąg z jaj wspomaga 
trzy rodzaje włókien 

niezbędnych do 
utrzymania jędrnej, 

zdrowej i młodo 
wyglądającej skóry.

KOLAGEN

ELASTYNA

FIBRONEKTYNA

250%

200%

350%

Badanie nad kulturami komórek skóry 
prowadzone przez Uniwersytet w Toronto

Dr. A. Hinek, 2016
Zdjęcia komórek skóry ludzkiej w 200-krotnym powiększeniu

PRZED PO

DZIAŁANIE UDOWODNIONE NAUKOWO



WIDOCZNE EFEKTY W CIĄGU TRZECH DNI 

„Moja skóra stała się bardziej jędrna i promienna już 
po trzech dniach od rozpoczęcia stosowania produktu. 
Budziłam się rano i natychmiast wyglądałam świeżo”. 
Elaine Lombardi

Formuła regeneracji komórek 
skóry zaczyna działać już po 
trzech minutach, zapewniając 
stałe rezultaty dzień po dniu. 

Analiza na podstawie digitalizacji zdjęć powierzchni skóry 
i mapowania twarzy. 

WYMIERNE REZULTATY W TRZY 
MINUTY!



Wysoce skuteczne 
serum na skórę

Wysoce skuteczny 
suplement diety

WNIKANIE W GŁĘBOKIE 
STRUKTURY SKÓRY

STYMULACJA REGENERACJI KOMÓREK SKÓRY OD 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

WSPOMAGANIE KOMÓREK

PODWÓJNY SYSTEM DOSTARCZANIA



LAMININE
WYSOCE SKUTECZNY SUPLEMENT DIETY

Na podstawie niemalże 100 lat badań 
nad czynnikiem wzrostu fibroblastów (FGF) 
wykazano stymulację naprawy i regeneracji 
komórek.

• Nasza unikalna receptura OPT9 zawiera:
 – opracowany przez firmę LifePharm wyciąg 
z jaj oraz białka pozyskiwane z ryb i roślin,

 – witaminę C oraz witaminę D3 
zapewniające wsparcie komórkom.



LAMIDERM APEX
WYSOCE SKUTECZNE SERUM NA SKÓRĘ

• Zawiera enzym o nazwie oksydaza lizylowa 
(LOX) wspomagający wytwarzanie 
nowych włókien komórek skóry.

• Zawiera również supermieszankę roślin 
z Alp Szwajcarskich, wyciągów z owoców 
i witamin w celu zapewnienia:

 – lepszego rozświetlenia,
 – odżywienia skóry,
 – ochronny i regeneracji.



REGENERACJA

Produkty Laminine i Lamiderm Apex opracowano w celu rewitalizacji, naprawy, odmłodzenia, 
odbudowy, odżywienia i regeneracji komórek skóry zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz.

REWITALIZACJA
NAPRAWA
ODMŁODZENIE
ODBUDOWA
ODŻYWIENIE

WYSOCE SKUTECZNA KOMBINACJA



RANO
• Weź dwie kapsułki preparatu Laminine.
• Nanieś jedną dawkę (jedno naciśnięcie pompki) serum 

Lamiderm Apex na oczyszczoną, suchą skórę. Następnie 
nałóż stosowany na co dzień krem nawilżający.

WIECZOREM
• Weź dwie kapsułki preparatu Laminine.
• Nanieś jedną dawkę (jedno naciśnięcie pompki) serum 

Lamiderm Apex na oczyszczoną, suchą skórę. W razie 
potrzeby można następnie nałożyć krem na noc. 

ZDROWĄ, PROMIENNĄ, 
MŁODO WYGLĄDAJĄCĄ SKÓRĘ 

PROSTY SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY



„Przy regularnym stosowaniu moja skóra stała się bardziej jędrna i dużo gładsza”.
Svetlana G.

REZULTATY, KTÓRE MOŻNA ZOBACZYĆ I POCZUĆ

PRZED DWA TYGODNIE PIĘĆ TYGODNI



NATYCHMIASTOWE UJĘDRNIENIE
• Wymierne rezultaty w trzy minuty
• Widoczne zmiany w ciągu trzech dni
• Niesamowite transformacje w ciągu trzech 

miesięcy 

POCZUJ RÓŻNICĘ 



125 EUR |100 PKT CV

PODEJMIJ 90-DNIOWE WYZWANIE

SYSTEM REGENERACJI 
KOMÓREK SKÓRY 

• Bezpłatna wysyłka w ramach automatycznej dostawy co 
miesiąc.

• Prezent (o wartości 50 EUR w sprzedaży detalicznej) po 
trzech miesiącach automatycznej dostawy.

• Zapas na 30 dni
• 60 kapsułek preparatu 

Laminine
• 1 buteleczka preparatu 

Lamiderm Apex (15 ml)

PRZEPROWADŹ TERAPIĘ, ABY OSIĄGNĄĆ MŁODY WYGLĄD 
SKÓRY



BADANIA•NAUKA•REZULTATY


