
Serum  
„Corrective Serum” 

W każdej kapsułce       
 – smakowita     porcja piękna 

Historia serum kosmetycznego: 
 z profesjonalnych salonów 

kosmetycznych wprost do Twojej 
toaletki. 

 
 



„Bielizna” dla twarzy 
lub warstwowa 

pielęgnacja skóry 



Zalety regenerującego 
serum TianDe 

 

Mistrz wśród kosmetyków  
Zawartość aktywnych składników 

biologicznych w serum TianDe 
jest średnio 10 razy większa niż w 

kremach. 
 
 



Zalety regenerującego 
serum TianDe 

• Serum TianDe  to linia 
kosmetyków wolna od 

konserwantów! 

• Aktywne składniki serum 
TianDe w pełni zachowują 

pożyteczne właściwości. 



Zalety regenerującego 
serum TianDe 

 
• Z łatwością pokonuje 

barierę skóry! 
 



 
Zalety regenerującego 

serum TianDe 
 

Szybki i widoczny rezultat !!! 
 

 
 



 
 Regenerujące serum TianDe w 

kapsułkach dla skóry wokół oczu 
Corrective Serum 

Skóra wokół oczu:  

• Bardzo cienka – 5-7 razy cieńsza niż na policzkach; 

• Pozbawiona podskórnej warstwy tłuszczu, 

praktycznie nie zawiera włókien kolagenu i 

elastyny 

• Maksymalnie przeciążona ruchami mimicznymi – 

oczy mrugają średnio około 20 tysięcy razy 

dziennie; 

• Jest projekcją funkcji nerek, produkujących 

„hormon stresu” 



Skład serum TianDe 
dla skóry wokół oczu: 

• Ceramidy 

• Olejek eteryczny z 
Wiesiołka dwuletniego 

(Oenothera biennis) 

• Hydrolizowany olej jojoba 

• Witamina E 

 



Ceramidy –  

• „cement budowlany” dla 
komórek skóry. 

 

Słowo „ceramidy” wywodzi się z 
tej samej rodziny, co słowo 

„ceramika” – od starogreckiego 
keramos – „glina”. 

 



Olejek eteryczny z Wiesiołka dwuletniego-

„odnowiciel skóry: 
 • Kwasy tłuszczowe przywracają barierę epidermalną; 
 

• Fosfolipidy chronią błony komórkowe, które występują w 
roli skorupy dla komórek 

 
• Zniszczenie błony komórkowej to najszybszy sposób, by 

zniszczyć komórkę 
 

• Kwiaty wiesiołka (enotery) rozkwitają wieczorem… 
 

•„enotera” od łac. Oinos – „wino” i ther – „dziki zwierz”… 
  



Olej jojoba – 
 „krewny” skóry: 

 •   Ćwierć tłuszczu skórnego stanowią lipidy analogiczne 
do lipidów jojoba. 

• Zawiera eter woskowy, który oddziałuje na skórę jak 
naturalny czynnik nawilżający, 

•Aminokwasy jojoba swoją strukturą przypominają 
kolagen zawarty w skórze 

•Unikalny płynny wosk jojoba jest odpowiednikiem 
spermacetu (oleju spermacetowego) 



Witamina E – „witamina młodości” i 
„pułapka dla wolnych rodników” 

• •Odżywia, nawilża, regeneruje, wzmacnia 

warstwę bariery naskórka; 

 

•Zawiera aminooksydanty, które pomagają 

skórze walczyć z zewnętrznymi agresorami – 

wolnymi rodnikami; 

 

• Poprawia mikrocyrkulację  krwi i limfy, 

przeciwdziała podwyższeniu przenikalności i 

kruchości naczyń włosowatych, sprzyja usuwaniu 

obrzęków; 

 

•Czyni skórę mniej wrażliwą na działanie 

promieni UV 

 



Działanie regenerującego 
serum TianDe dla skóry 

wokół oczu: 
 •Nawilża, odżywia delikatną skórę 

powiek, czyniąc ją aksamitną i miękką 

 

•Usuwa ślady zmęczenia i stresu, 
pomaga pozbyć się cieni pod oczami 

 

•Poprawia koloryt i teksturę skóry 

 

•Efektywnie chroni przed wolnymi 
rodnikami 

  



Regenerujące serum 
TianDe w kapsułkach 

Corrective Serum 
 

• Co druga kobieta wygląda na starszą niż jest w 
rzeczywistości: u 47 % przedstawicielek płci pięknej 
biologiczny i rzeczywisty wiek skóry różnią się od siebie.  

 

• Top-3 przyczyny starzenia się skóry: 
 

1)           Powstawanie wolnych rodników, które zaburzają        
równowagę komórek skóry; 
 
2)           Deficyt wody w skórze; 
3)         Wygasanie procesów metabolicznych ze względu na         
deficyt witamin i składników mineralnych. 

. 



Skład serum  
TianDe do twarzy: 

 •Hydrolizowany (płynny) jedwab; 
 

•Hydrogenizowany olej kokosowy; 
 

•Ceramidy; 
 

•Olej z Wiesiołka dwuletniego; 
 

•Olej z pestek jojoba; 
 

•Witamina E. 
  



Hydrolizowany jedwab 
- „płynny jedwab” 

 
   •Doskonale nawilża skórę 

 

•Fibroiny jedwabiu są w stanie 
przyciągnąć i utrzymać wokół siebie 

wodę w ilości przewyższającej ich 
wagę ponad 300- krotnie!  



Olej kokosowy – składnik o 
wielokierunkowym działaniu: 

  
 

•Zawiera kwas laurynowy, który jest niemal identyczny jak skórny kwas tłuszczowy i 
posiada właściwości bakteriobójcze; 

 
•Jest naturalnym eksfoliantem, w jego skład wchodzą fosfolipidy, które regenerują 

błonę komórkową; 
 

•Zawiera kwas hialuronowy – silny naturalny środek nawilżający (kwas hialuronowy 
pełni rolę molekularnej gąbki – jedna molekuła kwasu 

 hialuronowego zatrzymuje 1000 cząsteczek wody); 
 

•Zwalcza wolne rodniki 
  

• Mleko kokosowe w czasie II Wojny Światowej było wykorzystywane jako 
zamiennik plazmy krwi… 



Działanie regenerującego 
serum 

 
•Sprzyja zmniejszeniu głębokości i wyrazistości 

zmarszczek, przywraca sprężystość skóry; 
 

•Nawilża, chroni skórę przed wolnymi 
rodnikami, wzmacnia jej właściwości ochronne 

 
•Pomaga zachować zdrowie i młodość 

komórek, poprawia metabolizm.  
 



W każdym wieku można stać 
się młodszym 

Mei Uest 
 

  
 

www.tiande.eu 


