
REGENERÁCIA KOŽNÝCH BUNIEK
skrz naskrz



JEMNÉ VRÁSKY?
NEROVNOMERNOSŤ TÓNU PLETI?

NEVÝRAZNOSŤ?

Získajte zdravšie vyzerajúcu, žiarivejšiu pleť 
s menším počtom vrások už za niekoľko dní.

Výsledky testov uvádzané zákazníkmi spoločnosti Lamiderm Apex

jemnejšia pružnejšia pevnejšia



100 ROKOV VÝSKUMU

VÝSLEDKY VEDECKÉHO VÝSKUMU

NOVÁ VEDA
O STAROSTLIVOSTI O POKOŽKU

• Zdokonalená receptúra
• Testované produkty
• Osvedčené výsledky



EXTRAKT Z VAJÍČKA SPOLOČNOSTI LIFEPHARM 

Extrakt z deväťdňového oplodneného vtáčieho vajíčka, 
vlastnený spoločnosťou LifePharm.

• Jedinečný zdroj:
 – fibroblastového rastového faktora (FGF)
 – lyzyloxidázy (LOX)

REVOLUČNÁ ZLOŽKA



Extrakt z vajíčka 
stimuluje tri vlákna, 

kľúčové pre udržiavanie 
pevnej, zdravej 

a mladistvo vyzerajúcej 
pokožky.

KOLAGÉN

ELASTÍN

FIBRONEKTÍN

250 %

200 %

350 %

Štúdia kultúry kožných buniek 
Univerzity v Toronte
Dr. A. Hinek, 2016

Fotografie ľudských kožných buniek, zobrazených pri 200-násobnom 
zväčšení

PREDTÝM POTOM

VEDECKY DOKÁZANÉ



VIDITEĽNÉ ÚČINKY DO TROCH DNÍ 

„Moja pokožka sa zdala byť napnutejšia a  bola 
žiarivá už po troch dňoch používania produktu. Hneď 
po zobudení som vyzerala sviežo.” Elaine Lombardi

Systém regenerácie kožných 
buniek začína fungovať už do 
troch minút a výsledky sú každým 
dňom výraznejšie. 

Analyzované digitalizáciou fotografie povrchu pokožky 
a mapovaním tváre. 

VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY DO 
TROCH MINÚT!



Vysoko účinné 
sérum na pokožku

Vysoko účinný 
výživový doplnok

HLBOKÉ PODANIE

STIMULUJE REGENERÁCIU KOŽNÝCH BUNIEK SKRZ 
NASKRZ

BUNKOVÁ PODPORA

SYSTÉM DVOJITÉHO PODANIA



LAMININE
VYSOKO ÚČINNÝ VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

Podložený takmer 100 rokmi výskumu 
fibroblastového rastového faktora (FGF), ktorý 
ukazuje stimuláciu opravy a obnovy buniek.

• Naša jedinečná receptúra OPT9 s obsahom:

 – extraktu z vajíčka spoločnosti LifePharm, 

rybieho a rastlinného proteínu

 – vitamínu C a vitamínu D3 na bunkovú 
podporu



LAMIDERM APEX
VYSOKO ÚČINNÉ SÉRUM NA POKOŽKU

• Poskytuje enzým lyzyloxidázu (LOX) 
na zvýšenie tvorby nových vláken 
kožnými bunkami.

• Navyše skvelá zmes švajčiarskych 
alpských rastlín, ovocných extraktov 
a vitamínov pre:

 – zvýraznenú žiarivosť
 – vyživenú pleť
 – ochranu a opravu



REGENERUJE

Prípravky Laminine a Lamiderm Apex boli navrhnuté tak, aby revitalizovali, opravovali, 
omladzovali, obnovovali, dopĺňali a regenerovali kožné bunky skrz naskrz.

REVITALIZUJE
OPRAVUJE
OMLADZUJE
OBNOVUJE
DOPLŇUJE

ÚČINNÁ KOMBINÁCIA



RÁNO
• Užite dve kapsuly Laminine.
• Aplikujte jednu dávku séra Lamiderm Apex na čistú, 

suchú pleť. Naneste svoj bežný hydratačný krém.

VEČER
• Užite dve kapsuly Laminine.
• Aplikujte jednu dávku séra Lamiderm Apex na čistú, 

suchú pleť. Naneste svoj nočný krém, pokiaľ si 
želáte. 

ZDRAVÚ, ŽIARIVÚ, 
MLADISTVO VYZERAJÚCU POKOŽKU 

JEDNODUCHÝ REŽIM PRE



„Po pravidelnom používaní sa stala moja pokožka napnutejšou, 
pevnejšou a oveľa jemnejšou."

Svetlana G.

VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE VIDIEŤ A CÍTIŤ

PREDTÝM PO DVOCH TÝŽDŇOCH PO PIATICH TÝŽDŇOCH



OKAMŽITÉ VYHLADENIE A SPEVNENIE
• Viditeľné výsledky do troch minút
• Viditeľné zmeny do troch dní
• Úžasné premeny do troch mesiacov 

ZAŽITE TEN ROZDIEL 



125 € | 100 CV

PRIJMITE 90-DŇOVÚ VÝZVU

SYSTÉM REGENERÁCIE 
KOŽNÝCH BUNIEK 

• V prípade automatických zásielok každý mesiac budete 
mať dopravu zdarma.

• Získajte darček zdarma (v hodnote 50 eur) po troch 
mesiacoch automatických zásielok.

• Dávky na 30 dní
• 60 kapsúl Laminine
• 1 fľaštička Lamiderm Apex 

(15 ml)

POTEŠTE SA MLADISTVO VYZERAJÚCOU POKOŽKOU



VÝSLEDKY•VEDECKÉHO•VÝSKUMU


