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CELIČNO AKTIVNA 

TERAPIJA ZA BOJ PROTI

PREZGODNJEMU STARANJU KOŽE
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anti-age  Technologie cellulaire

dermosTheTique®

NEGA ZA STIMULIRANJE OBNOVE CELIC PROTI STARANJU ZA LASE IN KOŽO

LA BIOSTHETIQUE tretmaji za lase in kožo temeljijo na najnovejših dermatoloških odkritjih.

Izraz DERMOSTHETIQUE je sestavljen iz DERMA (grško: koža) and ESTHETIQUE (francosko: zaznava lepote).

Podjetje LA BIOSTHETIQUE je v sodelovanju z najvidnejšimi dermatologi in na podlagi skrbno zasnovanih 
kliničnih preizkusov razvilo celovit koncept proti staranju, ki temelji na celični biologiji in hkrati ponovno 
stimulira delovanje in sposobnost obnavljanja kožnih celic ter korak za korakom zmanjšuje glikozilacijo kot 
pojav staranja lasišča in kože.

Klinične raziskave so potrdile izjemen anti-age učinek produktov linije DERMOSTHETIQUE, ki so primerne 
tudi za občutljivo kožo.

Biomimetične (koži sorodne) formulacije s stimulansi iz fitoceličnih izvlečkov DERMOSTHETIQUE dolgotrajno 
izboljšujejo regeneracijo lastnih celic, zvišujejo prožnost tkiva in spodbujajo produktivnost lasnih korenin. 

Prednosti izdelkov linije:

- Učinkovine, ki se uporabljajo tudi v zdravstvu

- Aktivne učinkovine za stimuliranje obnove, ki predstavljajo prelomnico na področju kozmetičnih raziskav

- Biomimetične (koži sorodne) formulacije za vse izdelke za lase in kožo

- Aktivne učinkovine, bogate z liposomi, ki te formulacije prenašajo v plasti kože, kjer pričnejo učinkovati

- Patentirane aktivne učinkovine z dokazanimi biotehnološkimi rezultati raziskav
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Približno 30 % staranja kože in lasišča je genetsko; 70 % je odvisno od okolja in nanj lahko vplivamo.
Kot zaščitna in stična plast z okoljem so koža in lasišče, usnjica in povrhnjica izpostavljeni nenehnim 
zunanjim napadom. Onesnaževanje zraka, ozon, UV sevanje in nihajoče temperature so le nekateri 
od primerov, pri katerih imajo dejavniki okoljsko pogojenega staranja dnevni vpliv.

Ti nenehni zunanji napadi se kažejo v prostih radikalih, ki so sposobni poškodovati in uničiti vitalne 
strukture celic kože in lasišča.

AgRESIVnI OKOLjSKI DEjAVnIKI, KOT SO 

OnESnAžEVAnjE OKOLjA, OzOn, KLIMATSKE 

nAPRAVE, UV SEVAnjE, STRES In PREHRAnA 

POVzROčIjO nASTAnEK gUB In IzPADAnjE LAS. 

na srečo je narava kožo oskrbela z lastno zaščito in mehanizmi obnavljanja. „Obnovitveni encimi“ 
delujejo znotraj celice in so sposobni obnoviti poškodovane strukture.

Oslabitev koži lastne zaščite in obnovitvenih mehanizmov:

če nenehni napadi prostih radikalov nepopravljivo uničijo celice, zlasti bazalne celice kože ali matrične 
celice las, se sproži druga faza obnove kože in las.

Koža, vključno z lasiščem in lasnimi koreninami, je največji organ na človeškem telesu in ima največjo 
zalogo matičnih celic. Le-te so naravni vrelec mladosti za lase in kožno tkivo. Celična aktivnost telesa 
nam zagotavlja zdravo lasišče, zdrave lase in svežo kožo mladostnega videza.

če je bazalna celica ali matrična celica v lasu nepopravljivo poškodovana zaradi zunanjih vplivov, se 
matične celice v plasti bazalne celice aktivirajo in tvorijo novo in kompleksno kožno celico. To pomeni, 
da te t.i. matične celice ustvarjajo nove celice s celično delitvijo, nove celice pa nadomestijo uničene 
celice in prevzamejo njihove naloge.

Vendar so matične celice izpostavljene tudi naravnim napadom prostih radikalov in zmanjšanju števila 
zaradi odmiranja ali prenehanja delovanja z leti. naravni vrelec mladosti vidno presahne in zunanji vplivi 
pustijo vedno večji pečat v obliki staranja, kar v končni fazi privede do nastanka gub in izpadanja las.

zahvaljujoč najnovejšim odkritjem osnovnih fizioloških raziskav in inovativnih biotehnoloških metod je 
raziskovalnemu laboratoriju LA BIOSTHETIQUE uspelo aktivno vplivati na vzroke celičnega staranja 
kože in lasišča.

1. DEJAVNIK: STARANJE CELIC NA POVRHNJICI IN NA LASNIH MEŠIČKIH

KLJUČNI DEJAVNIKI 
STARANJE LAS, KOŽE IN LASIšČA POVZROČATA DVA KLJUČNA DEJAVNIKA
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Raven sladkorja v krvi (oz. glukoze) je eden najpomembnejših fizioloških aktivatorjev v človeškem 
telesu, saj gre za eno najpomembnejših “goriv” za vse telesne procese in centralni živčni sistem, ki ga 
oskrbujemo s hrano.

na žalost glukoza ni le bistveno “celično gorivo”, ampak lahko pri naključnih odzivih z vlakni, kot so 
kolagenska vlakna, povzroči celo negativne učinke.

Sklerotične (otrdele) spremembe v tkivu usnjice, ki nastanejo s prekomernim nalaganjem sladkorjev 
(glikozilacija), so še eden ključnih dejavnikov v zapletenem procesu staranja kože in las. Te “Maillar-
dove reakcije” se sprožijo tudi s prostimi radikali in z oksidativnim stresom. glikozilacija vpliva na vsa 
vlakna v strukturi telesa in vsa vlakna lasišča in kože, kot sta kolagen in elastin.

Posledično kožno podporno tkivo otrdi. Mreža kolagenskih vlaken postane toga in tkivo ni več elastično. 
Lasni mešički in lasje so prav tako poškodovani in skorja je oslabljena, kar lahko povzroči razcepljene 
konice in lom las. Vidni so znaki staranja lasišča, kar nazadnje povzroči izpadanje las. z vidika sta-
ranja kože je poškodba kolagena tista, ki privede do občutne izgube elastičnosti kože ali celo do togih 
neelastičnih obraznih potez in globokih gub.

MOLEKULE SE PRITRDIjO nA LASnI MEšIčEK In nA 

LAS.

LAS SE RAzCEPI In LAHKO IzPADE.

PREzgODnjE STARAnjE KOžE. 

MOLEKULE gLUKOzE STRjUjEjO KOLAgEnSKA 

VLAKnA.

dermosTheTique®

2. deJaVniK: gliKoZilaciJa = PreKomerno nalaganJe sladKorJeV V TKiVu usnJice
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KLJUČNI DEJAVNIKI
PREGLED VPLIVNIH DEJAVNIKOV
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LASjE In LASIščE

Občutljivostne reakcije, kot 
so povečano srbenje ali ome-
jena oskrba hranil do lasnega 
mešička, kar lahko povzroča 
nezmožnost delovanja

Občutljive reakcije, kot so 
povečano srbenje ali ome-
jena oskrba hranil do lasnega 
mešička, kar lahko povzroča 
nezmožnost delovanja

Slaba prekrvavitev, napeto 
lasišče, zmanjšana aktivnost 
lasnih mešičkov, tanjši lasje, 
izguba kakovosti las, lom-
ljivi lasje, razcepljene konice, 
izpadanje las

Poškodba las zaradi UV 
sevanja

AnALIzA In OBLIKA 
STARAnjA CELIC In 

gLIKOzILACIjE

Vnetni procesi zaradi prostih 
radikalov

negativni vplivi na matične 
celice zaradi prostih radikalov

nenadzorovana glikozilacija

negativni učinek UV sevanja

KOžA

Občutljivostne reakcije, kot 
so suha in občutljiva koža, 
počasnejše celjenje ran zaradi 
omejenih postopkov obnavl-
janja celic

nepravilna pigmentacija (nal-
aganje pigmenta), drobne 
gubice, zlasti na področjih, 
ki so izpostavljena svetlobi 
(obraz, vrat, dekolte, notranja 
stran rok), globoke gube

Kolagenska in elastična 
vlakna tvorijo neelastične 
povezave, togo neelastično 
tkivo, otrdelo vezno tkivo, 
toge obrazne poteze in gube

Poškodbe celic, ki povzročajo 
intenzivno nastajanje gub na 
področjih, ki so izpostavljena 
svetlobi, spremembe celic



DERMOSTHETIQUE nEgA PROTI STARAnjU je celovit koncept za kožo in lase, ki se uporablja kot 
preventivna nega kakor tudi specifično za odpravljanje vzrokov staranja kože in lasišča.

a) Terapija s fitoceličnimi izvlečki linije DERMOSTHETIQUE na povrhnjici in lasnih mešičkih

Matične celice las in lasišča delujejo kot vrelec mladosti za nadomestilo celic, ki so odmrle zaradi 
okoljskih dejavnikov, in ohranitev funkcionalnosti ter zdravja kože in las. Vendar tudi te celice potre-
bujejo zaščitne mehanizme, saj lahko okoljski dejavniki oslabijo njihovo funkcijo in celo privedejo do 
njihove poškodbe ali odmiranja.

Učinek fitoceličnih izvlečkov DERMOSTHETIQUE:

zaščita obstoječih, zdravih matičnih celic

Regeneracija oslabljene aktivnosti matičnih celic

Podpora pri naravnem nastajanju novih matičnih celic

Fitocelični izvlečki DERMOSTHETIQUE, ki so bogati z liposomi in zajeti v biomimetične (koži sorodne) 
formulacije, vplivajo na:

Preprečevanje prezgodnjega staranja kože ali lasišča 

Vzdrževanje mladostne strukture kože in lasišča na celični ravni 

Vzdrževanje dolgega življenja matičnih celic

Vzdrževanje koži lastnih regenerativnih sposobnosti

Spopadanje z okoljsko pogojenimi procesi staranja

zaščito kože pred staranjem zaradi vplivov okolja

zaščito proti izpadanju las

Stimulacijo produktivnosti kožnih celic in lasnih korenin

zmanjšanje gub zaradi večje prožnosti kožnega tkiva

dermosTheTique®
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PREBOJ
PREBOJ NA PODROČJU NEGE PROTI STARANJU LASIšČA IN KOŽE LA BIOSTHETIQUE



Izvorne celice se v koži nahajajo okoli bazalne membrane in lasnega mešička.

FITOCELIčnI IzVLEčKI DERMOSTHETIQUE 

ščITIjO, REgEnERIRAjO In PODPIRAjO 

TVORBO MATIčnIH CELIC V KOžI In V LASnIH 

MEšIčKIH

zahvaljujoč inovativnemu biotehnološkemu procesu izdelave za linijo DERMOSTHETIQUE uspešno 
gojijo in pridobivajo fitocelične izvlečke.

Ti predstavljajo pravo skladišče mehanizmov, ki ščitijo občutljive matične celice las, kože in lasišča ter 
zagotavljajo njihovo delovanje. Matične celice vzdržujejo optimalno okolje, ki je stimulativno in pred-
stavlja zaščito pred poškodbami iz okolja. njihovo staranje se odloži, zato koža in lasišče ohranjata 
mladostni videz dalj časa.

Skrbni klinični preizkusi podpirajo učinek zaščitnih mehanizmov fitoceličnih izvlečkov DERMOSTHET-
IQUE.

dermosTheTique®
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PREBOJ 
PREBOJ NA PODROČJU NEGE PROTI STARANJU LASIšČA IN KOŽE LA BIOSTHETIQUE 



b) Terapija za preprečevanje glikozilacije usnjice

nalaganje sladkorjev v proteinih, kot se dogaja v primeru kolagenskih ali elastinskih vlaken kože in 
lasišča, imenujemo glikozilacija. Ta korak je nepovraten in povzroča otrdelost veznega tkiva. To vpliva 
na lase in lasišče in lahko celo privede do izpadanja las. na koži povzroči drobne gubice, gube in toge 
obrazne poteze zaradi pospešene izgube elastičnosti.

Izdelki DERMOSTHETIQUE za lase in lasišče vsebujejo glikocelične izvlečke iz gornika in indijskega lesa 
padauka, ki se spopadajo z vzroki degenerativnega procesa in pomagajo ohranjati mladostno strukturo 
las in lasnih korenin.

Izdelki za nego kože linije DERMOSTHETIQUE vsebujejo poseben izvleček iz alg, ki je bogat z organskim 
silicijem in preprečuje glikozilacijo – prekomerno nalaganje sladkorja in otrdelost kolagenskih vlaken.

glikocelični izvlečki DERMOSTHETIQUE imajo sledeč učinek:

Mreža kolagenskih vlaken kože in lasišča ostane elastična

Preprečevanje nastanka gub

Lasni mešiček ostane aktiven

Preprečevanje oslabitve lasnega mešička, ki lahko povzroči izpadanje las

Lasje se tudi okrepijo, zlasti skorja, s tem se preprečuje lomljenje las in razcepljene konice

dermosTheTique®
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LASJE

glikocelični izvlečki iz gornika 
in indijskega lesa padauka 
zmanjšujejo degenerativni 
proces in ohranjajo lasne 
korenine mladostne.

AKTIVNI KONCEPT 
DERMOSTHETIQUE PROTI 
GLIKOZILACIJI 
(NALAGANJU SLADKORJEV 
V TKIVU) 

Aktivne učinkovine za stimu-
liranje obnove celic v laseh 
in koži delujejo kot sladkorne 
pasti z vezanjem z glukoznimi 
molekulami in zaščito tkivnih 
vlaken proti otrdelosti. nev-
tralizirane glukozne molekule 
organizem izloči. 

KOŽA

glikocelični izvlečki rjave 
alge, bogati s silicijem, 
preprečujejo nalaganje slad-
korjev v kolagenskih vlaknih 
in ohranjajo kožo mladostno.



ZNANSTVENI DOKAZ 
DALJ ČASA ZDRAVO LASIšČE IN LASJE, MLADOSTNA IN ČUDOVITA KOŽA
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DOKAzAnO IzBOLjšAnjE VITALnOSTI In 
AKTIVnOSTI MATIčnIH CELIC

DOKAzAnO zAVIRAnjE PROCESA 
gLIKOzILACIjE SKOzI čAS 

znAnSTVEnI DOKAz zA MLADOSTnEjšI VIDEz In LEPšO KOžO

Kultura mešička s fitoceličnimi izvlečki 
Dermosthétique

100 %

Testiranje brez fitoceličnih izvlečkov50 %

117.3 %
z glikoceličnimi izvlečki 

Dermosthétique

Brez glikoceličnih izvlečkov

Po 15 dneh več kot 100 % izboljšano zaviran-
je procesa glikozilacije z učinkovanjem 
glikoceličnih izvlečkov Dermosthétique

(in vitro študije  Laboratoires sérobiologiques (F))  

Učinek zmanjšanja gub v predelu oči pred in po tretmaju
s fitoceličnimi izvlečki Dermosthétique (elektronska mikroskopija 0 – 1.2 mm)

Po 20 dneh do 100 %
povečana vitalnost in aktivnost celic 
zahvaljujoč fitoceličnim izvlečkom Dermosthé-
tique (in vitro študije biotehnološkega raziskovalnega laboratorija 

(Ch) na izoliranih človeških kulturah lasnih mešičkov)

Pred tretmajem s fitoceličnimi 
izvlečki

Po 28 dneh tretmaja s fitoceličnimi izvlečki 

Dermosthétique

dermosTheTique®



Po temeljitih osnovnih raziskavah in kasnejših podrobnih laboratorijskih preizkusih so dermatologi 
in biokemiki izbrali določene celično aktivne učinkovine. Teh ne vsebujejo le visoko učinkoviti 
kozmetični izdelki, temveč je njihova učinkovitost dokazana tudi v medicinskem okolju.

Vse formulacije izdelkov so bile posebej izdelane na podlagi biomimetičnih dejavnikov za zagotav-
ljanje visoke tolerance in učinkovitosti. 

Dermatološki testi tolerance so bili za vsak izdelek opravljeni v vodilnih evropskih dermatoloških 
klinikah na več kot 100 testirancih in prejeli oceno “zelo dobro”. Posebno je treba omeniti teste z 
visokim odstotkom testirancev s posebej občutljivo kožo. Celo ta izredno “zahtevna” skupina 
testirancev je za vse izdelke prejela oceno odlično.

še posebej je bila testirana kombinirana uporaba izdelkov in možne interakcije ali sprožene reakcije 
na laseh, koži in lasišču in vsi izdelki so prejeli priporočilo “primerno tudi za občutljivo kožo”.

Vzporedno s tem so klinični preizkusi potrdili izredno učinkovitost in kakovost izdelka. 

Intenzivni učinek linije izdelkov DERMOSTHETIQUE je bil preizkušen z najsodobnejšimi merilnimi 
metodami v tako imenovanih dermatoloških kinetičnih preizkusih. V kratkem obdobju 12 ur je bilo 
ugotovljeno bistveno izboljšanje kožne vlage in zmanjšanje globine gub. Ti zelo dobri rezultati testov 
dokazujejo hitro učinkovanje teh izdelkov in merljiv učinek aktivnih učinkovin v kratkem časovnem 
obdobju.

Dolgoročni učinek izdelkov DERMOSTHETIQUE je bil dokazan v trimesečni študiji na 30 testirancih. 
Po preteku treh mesecev je bilo na testirancih ugotovljeno bistveno izboljšanje kože, ki je bila čvrstejša 
in vidno bolj gladka. 

DOKAzAnO z MEDICInSKIMI TESTI

UČINEK 
UČINEK LINIJE IZDELKOV DERMOSTHETIQUE, DOKAZAN Z MEDICINSKIMI PREIZKUSI
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šAMPON

SHAMPOOIng ACTIF F

šampon za stimuliranje obnove celic proti staranju za fine lase

za domačo uporabo, prodajni izdelek: steklenička 200 ml 

za salonsko uporabo, salonski izdelek: steklenička 1000 ml 

SHAMPOOIng ACTIF n

šampon za stimuliranje obnove celic proti staranju za normalne in močne lase

za domačo uporabo, prodajni izdelek: steklenička 200 ml 

za salonsko uporabo, salonski izdelek: steklenička 1000 ml 

NEGA LASIšČA

ELIXIR REVITALISAnT

Eliksir za lasišče za stimuliranje obnove celic proti staranju

za domačo uporabo, prodajni izdelek: steklenička 100 ml

za salonsko uporabo, salonski izdelek: steklenička 250 ml

THERAPIE AnTI-CHUTE

Intenzivno zdravljenje za stimuliranje obnove celic proti izpadanju in redčenju las

za domačo uporabo, prodajni izdelek: ampula 10 x 10 ml

za salonsko uporabo, salonski izdelek: ampula 30 x 10 ml 

STYLING

FLUIDE VOLUME

Fluid s keratinom za volumen za fine lase s takojšnjim učinkovanjem 

za domačo uporabo, prodajni izdelek: steklenička s sprejem 150 ml 

za salonsko uporabo, salonski izdelek: steklenička s sprejem 250 ml 

NEGA LAS IN LASIŠČA

IZDELKI 
DERMOSTHETIQUE IZKORIšČA SINERGIJO NASLEDNJIH IZDELKOV

12
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šAMPOn zA STIMULIRAnjE OBnOVE CELIC PROTI 
STARAnjU zA FInE LASE

za blago in nežno umivanje las in lasišča z lastnostmi 
proti staranju.
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Technologie cellulaire

dermosTheTique®

anti-age 
SHAMPOOING 
ACTIF Fcel



genetsko pogojeno staranje lasišča in lasnih 
mešičkov

Staranje las z leti

Staranje lasišča zaradi okoljskih vplivov in 
življenjskega sloga, npr. stres

napačna nega

Preventivna in podporna nega

nežno umivanje finih in redkih las

Deaktiviranje prostih radikalov, ki jih 
povzročajo UV žarki in so zelo škodljivi za  

   lase.

Uporaba učinkovin balzama v šamponu za 
lase vaših finih las ne obteži. gibkost vaših las 
se poveča.

Aktivne učinkovine za stimuliranje obnove 
celic poživljajo lasišče in preprečuje proces  

   staranja.

anti-age 
SHAMPOOINg ACTIF  Fcel

Preprečevanje težav lasišča kot posledica sta-
ranja

Redki lasje

Krajše obdobje rasti s povečanim izpadanjem 
las

Poslabšanje stanja

napeto lasišče s slabo prekrvavitvijo

Blago in nežno očisti lase in lasišče.

zaščiti in podpira matične celice lasišča in 
mešičkov.

Dopolnjuje učinek losjona za lasišče pri 
preprečevanju glikozilacije.

Ceramidi krepijo in zaščitijo povrhnjico, zlasti 
pri finih laseh, in ščitijo pred škodljivimi učinki 
iz okolja.

zaščita pred prostimi radikali in pred vnetjem 
lasišča.

Fitocelični izvlečki, bogati z liposomi

glikocelični izvlečki iz gornika in indijskega 
lesa padauka

glikogen

Ceramidi

Izvleček alge Porphyra Umbilicalis

Keratin in hidroliziran keratin iz naravne volne

Lecitin

Kvaternizirana celuloza

Morska sol, bogata z mineralnimi učinkovinami

Vrsta izdelka: šampon

šampon SHAMPOOIng ACTIF F enakomerno 
nanesite na lase in lasišče.

Vmasirajte peno v lasišče in pred izpiranjem 
pustite učinkovati za kratek čas.

Uporabite losjon za lasišče iz iste linije izdelkov.

Technologie cellulaire dermosTheTique® cheVeux

DIAGNOZA UČINEK

SESTAVA
NANOS

VZROKI SVETOVANJE



ŠamPon Za sTimuliranJe oBnoVe celic ProTi sTa-
ranJu Za normalne in gosTe lase

Za blago in nežno umivanje las in lasišča z lastnostmi 
proti staranju
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TECHnOLOgIE CELLULAIRE

anti-age 
SHAmPOOINg 
ACTIF  NCEL

dermosTheTique®



genetsko pogojeno staranje lasišča in lasnih 
mešičkov

Staranje las z leti

Staranje lasišča zaradi okoljskih vplivov in 
življenjskega sloga, npr. stres

napačna nega

Preventivna in podporna nega

nežno umivanje vaših las

Reaktiviranje prostih radikalov, ki jih 
povzročajo UV žarki in so zelo škodljivi za  

   lase.

Aktivne učinkovine za stimuliranje obnove 
celic poživljajo lasišče in preprečujejo  

   proces staranja.

anti-age 
SHAMPOOIng ACTIF  NCEL

Preprečevanje težav lasišča kot posledica sta-
ranja

Redki lasje

Krajše obdobje rasti s povečanim izpadanjem 
las

Poslabšanje stanja

napeto lasišče s slabo prekrvavitvijo

Fitocelični izvlečki, bogati z liposomi

glikocelični izvlečki iz gornika in indijskega 
lesa padauka

glikogen

Kvaterniziran škrob

Ceramidi

Izvleček alge Porphyra Umbilicalis

Keratin in hidrolizirani keratin iz naravne volne

Lecitin

Kvaternizirana celuloza

Morska sol, bogata z mineralnimi učinkovinami

Vrsta izdelka: šampon

šampon SHAMPOOIng ACTIF n enakomerno 
nanesite na lase in lasišče.

Vmasirajte peno v lasišče in pred izpiranjem 
pustite učinkovati za kratek čas.

Uporabite losjon za lasišče iz iste linije izdelkov.

Technologie cellulaire dermosTheTique® cheVeux

Blago in nežno umivanje las in lasišča

zaščita in podpora matičnih celic lasišča in 
mešičkov

Dopolnjuje učinek losjona za lasišče pri 
preprečevanju glikozilacije.

Ceramidi okrepijo in zaščitijo povrhnjico, 
zlasti pri finih laseh, in ščitijo pred škodljivimi 
učinki okolja.

zaščita pred prostimi radikali in pred vnetjem 
lasišča

Kvaterniziran škrob ščiti in regenerira nor-
malne in redke lase in lajša razčesavanje 
mokrih las.

DIAGNOZA UČINEK

SESTAVA
NANOS

VZROKI SVETOVANJE



ELIKSIR ZA LASIŠČE ZA STIMULIRANJE OBNOVE CELIC 
ProTi sTaranJu

Ščiti in podaljšuje življenjsko dobo celic in lasišča, ki sčasoma 
otrdijo in izgubijo produktivnost zaradi nekontrolirane glikoz-
ilacije (prekomernega nalaganja sladkorjev).
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Technologie cellulaire

anti-age 
ELIxIR 
REVITALISAnTCEL

dermosTheTique®



Staranje vpliva na glikozilacijo in delovanje 
proteinov in povzroči čezmerno aktiven imunski 
sistem. Posledično lahko pride do vnetja, kar 
povzroči nadaljnje poškodbe preostalega tkiva.

Eliksir Revitalisant zavira glikozilacijo in 
prepreči ta škodljivi proces

Vidni rezultati proti staranju in neposredna 
zaščita matičnih celic lasišča in mešičkov

Optimira pogoje za rast las z normaliziranjem 
funkcije lasišča.

Indijski les padauk ščiti pred prostimi radikali.

Aktivira celični metabolizem.

nemudoma izboljša celično energijo za spod-
bujanje zdrave funkcije korenine.

genetsko pogojeno staranje lasišča in lasnih 
mešičkov

Staranje las z leti

Staranje lasišča zaradi okoljskih  vplivov in 
življenjskega sloga, npr. stres

napačna nega

Izguba funkcije veznega tkiva kot posledica 
staranja

napačno ravnotežje proteinov v celicah

Izboljšuje celično energijo lasišča.

Deluje proti staranju lasišča in lasnih mešičkov.

z visokokakovostnimi rastlinskimi izvlečki za 
doseganje optimalnih pogojev rasti las, zlasti 
za preprečevanje nastanka znakov staranja  

   lasišča

Preprečuje postopno otrdelost okrog lasnih 
mešičkov zaradi prekomernega nalaganja   

   sladkorjev. 

ščiti pred negativnimi vplivi prostih radikalov.

zagotavlja ohranitev mladostnejšega videza 
dlje časa zahvaljujoč intenzivni zaščiti celic.

VZROKI SVETOVANJE

anti-age 
ELIXIR REVITALISAnTCEL

Preprečevanje težav lasišča kot posledica sta-
ranja

Redki lasje kot posledica težav zaradi staranja

Poslabšanje stanja

napeto lasišče s slabo prekrvavitvijo

Počasnejša rast las zaradi oslabljene celične  
energije 

Fitocelični izvlečki, bogati z liposomi

glikocelični izvlečki iz gornika in indijskega 
lesa padauka

glikogen

Manitol rastlinskega izvora

Ciklodekstrin

Vrsta izdelka: losjon

Pred uporabo dobro pretresite!

Po vsakem šamponiranju nanesite približno 5 ml 
vzdolž prečke lasišča in nežno masirajte s koni-
cami prstov.

Izdelka ni potrebno izpirati.

Domača uporaba: 2-3 krat tedensko.

Technologie cellulaire dermosTheTique® cheVeux

DIAGNOZA UČINEK

SESTAVA NANOS



inTenZiVno ZdraVlJenJe Za sTimuliranJe 
OBNOVE CELIC PROTI IZPADANJU IN REDČENJU 
las

Obnavlja tkivo lasnih korenin na vseh ravneh in 
upočasnjuje staranje mešička. Učinkovito zmanjšuje 
izpadanje las, občutno izboljša gostoto in kakovost 
las.

*Izpadanje las, ki ni posledica bolezni 
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TECHnOLOgIE CELLULAIRE

anti-age 
THERAPIE 
AnTI-CHUTECEL

dermosTheTique®



anti-age 
THERAPIE AnTI-CHUTECEL

Postopen začetek izpadanja las

znane dedne predispozicije pri starejših 
družinskih članih

Dedno izpadanje las

neenakomerno izpadanje las

začasno izpadanje las

Fitocelični izvlečki, bogati z liposomi

glikocelični izvlečki iz gornika in indijskega 
lesa padauka

Kompleks Régénérant

Hitro prodirajoči lipopeptidi (CLA glutation)

Kombinacija aktivnih učinkovin (biotinu 
sorodni peptidi, flavonoidi iz agrumov, izvleček 
iz oljčnih listov)

natrijeva sol

Kalcijev pantotenat

Biotin

niacinamid

Izvleček kvasa (bogat z vitaminom B in sled-
nimi elementi)

Sojini peptidi

Cinkov glukonat 

Izvleček korenine ginsenga

Izvleček korenine repinca

Aminokisline

Vrsta izdelka: losjon s proteini na vodni osnovi

Technologie cellulaire dermosTheTique® cheVeux

DIAGNOZA

SESTAVA

Otrdelost lasnih mešičkov zaradi pre-
komernega nalaganja sladkorjev

nedelovanje ali poškodbe celic okrog lasnih 
mešičkov

Kronična vnetja

genetska občutljivost krovnega tkiva lasnega 
mešička na androgene (dihidrotestosteron)

Prezgodnje staranje lasnega mešička zaradi 
prostih radikalov

Slaba prekrvavitev in nepravilnosti lasišča

Prehranske pomanjkljivosti, npr. pomanjkanje 
železa, vitaminov in slednih elementov

Starostno pogojena oslabljena rast las in 
izguba volumna pri moških in ženskah

Prehranjevalne napake, kot npr. radikalna 
izguba teže

Stranski učinki zdravil, npr. zdravila za redčenje 
krvi

Motnje delovanja določenih hormonskih žlez, 
npr. ščitnice

Dejavniki stresa, npr. splošni psihološki ali z 
zdravjem povezani stres po operacijah ali 
boleznih, stres doma ali v službi

VZROKI



nespecifična glikozilacija beljakovinskih snovi 
povzroča čezmerno reakcijo imunskega sistema, 
ki privede do vnetja in nadaljnjih poškodb preo-
stalega tkiva.

THERAPIE AnTI CHUTE zavira glikozilacijo in 
prepreči ta škodljivi proces.        

neposredna zaščita in vidni rezultati proti sta-
ranju matičnih celic na lasišču in mešičkih

nekontrolirana glikozilacija povzroča 
otrdelost in oslabitev delovanja lasnih 
mešičkov

-> spodbuja popolno okolje za ustvarjanje 
največjega števila ciklusov rasti las

Complexe Régénerant zavira nastajanje dihi-
drotestosteronov, ki povzročajo trajno 
izboljšanje razmerja med fazo rasti (anageno) 
in fazo mirovanja (telogeno).

Biološko aktiven lipopeptid je močna zdravilna 
učinkovina, ki prodre skozi naravno pregrado 
kože, se zasidra globoko v lasnem mešičku in 
aktivno preprečuje prezgodnje odmiranje 
celic zaradi napada prostih radikalov.

z biotinom vezan peptid spodbuja presnovo.

Flavonoid agrumov izboljša mikroprekrvavitev 
in preprečuje neenakomerno izpadanje las.

Izvleček oljčnih listov zavira delovanje encima 
5-alfa reduktaze.

Hidrolizirani proteini, peptidi in sledni ele-
menti podpirajo prehranjevanje lasnih korenin 
in spodbujajo rast.

Biostimulatorji izboljšajo biosintezo celic, ki 
tvorijo lase.

B vitamini okrepijo lasno papilo in s tem zago-
tavljajo optimalno debelino, rast in kakovost 
las.

Poleg izboljšanja razmerja med anageno in 
telogeno fazo ustvarja ta inovativna kombi-
nacija idealno okolje za več ciklusov rasti las in 
posledično poskrbi za daljše in lepše lase!

Inovativna aktivna formula izboljša zasidranje 
celic v lasnem mešičku (+146 %).  Energija 
las se izboljša za 189 %, kar aktivira zaščito 
in proces obnavljanja, ki znatno upočasni 
proces staranja lasnega mešička.

Prosti radikali, ki se pojavijo v lasnem mešičku, 
lahko povzročijo prezgodnje odmiranje celic. 
Slednje lahko aktivno preprečimo z uporabo 
izdelka THERAPIE AnTICHUTE.

Rast las se poveča za 121 %.

Klinični testi kažejo, da se izguba las zmanjša 
za več kot 33 % po samo dveh mesecih.

zmanjšuje začasno, neenakomerno in 
androgeno izpadanje las.

Izboljša se energija celic, ki tvorijo lase, hkrati 
pa tudi rast, kakovost, stabilnost in struktura 
las.

Odlična kombinacija z izdelki BIO-FAnELAn 
SYnERgIE in ostalimi izdelki linije  DERMOS-
THETIQUE. 

UČINEK

SVETOVANJE

dERmOSTHETIQUE® CHEVEUX



Intenzivna nega proti izpadanju las:

V idealnem primeru bi morali nanesti vsebino 
ampule THERAPIE AnTI-CHUTE vsak drugi dan 
(v obdobju štirih mesecev).

Kot preventivno zdravljenje zaradi znanih dednih 
predispozicij zaradi starejših družinskih članov, 
na primer očeta, starega očeta, pri katerih gre 
za androgeno izpadanje las, nanesite eno ali dve 
ampuli na teden v obdobju šestih tednov.

za okrepitev in aktiviranje rasti las, izvajajte 
intenzivno zdravljenje s THERAPIE AnTI-CHUTE 
enkrat do dvakrat na leto.

Uporabite 10 ampul v obdobju šestih tednov.

Pred nanosom vsebine ampule na lase in lasišče 
umijte lase s šamponom DERMOSTHETIQUE 
ali z drugim šamponom LA BIOSTHETIQUE, ki 
ustreza vašemu lasišču. 

Vsebino ampule nanesite na lasišče vzdolž preče 
in preden lase osušite s tehniko pihanja hlad-
nega ali toplega zraka, rahlo vmasirajte s koni-
cami prstov in pustite učinkovati 10 minut. 

NANOS

anti-age 
THERAPIE AnTI-CHUTECEL

Technologie cellulaire dermosTheTique® cheVeux



Fluid s KeraTinom Za Volumen Za Fine lase 
S TAKOJŠNJIM UČINKOVANJEM

Formula za polne lase z opazno več volumna, boljšo 
oprijemljivost in živahen lesk.

©
 L

A
B

O
R

A
TO

IR
E 

B
IO

ST
H

ET
IQ

U
E 

Pf
o

rz
he

im

Technologie cellulaire

anti-age 
FLUIdE 
VOLUMECEL

dermosTheTique®



genetsko pogojeno staranje lasišča in lasnih 
mešičkov.

nepravilna glikozilacija beljakovinskih snovi v 
celičnem okolju.

nezadostna aktivnost matičnih celic.

Lase takoj okrepi in optimizira volumen las.

Lase lahko enostavno razčešemo in dobijo 
dodaten lesk.

Korenine las dobijo večjo moč.

Struktura las se regenerira in lasje postanejo 
bolj vitalni.

Lasje so zaščiteni pred negativnimi vplivi UV 
žarkov.

VZROKI SVETOVANJE

anti-age 
FLUIDE VOLUMEcel

Fini lasje s prezgodnjim staranjem lasišča in 
lasnih mešičkov

Redki lasje

Fini lasje

Fini, poškodovani lasje

V slabem stanju zaradi okoljske škode

Krepi lase.

Krepi povrhnjico s kvaterniziranimi pšeničnimi 
beljakovinami in obnavlja strukturo las.

Lasje dobijo opazno več volumna.

Izboljšuje lesk in razčesavanje.

UV filtri ščitijo pred negativnimi učinki UV 
žarkov.

Pantenol in hidrofilne spojine vežejo vlago glo-
boko v lase, zaradi česar so lasje svilnato sijoči 
in elastični.

naravna regenerativna mešanica na osnovi 
škroba

Izvleček sončnice 

Kvaterniziran pšenični protein

Pantenol

UV filtri

Vrsta izdelka: Losjon s proteini na vodni osnovi

Po umivanju las s šamponom DERMOSTHE-
TIQUE SHAMPOOIng ACTIF F ali drugim 
šamponom  LA BIOS THETIQUE, ki ustreza 
lasišču, enakomerno nanesite FLUIDE   VOLUME 
po laseh, ki ste jih osušili z brisačo.

Pustite izdelek učinkovati.

Technologie cellulaire dermosTheTique® cheVeux

DIAGNOZA UČINEK

SESTAVA NANOS


