
Seria z Placentą 



Historia metody odmłodzenia placentowego 

Rozpoczęła się w 1912 roku. Profesor Kar (Szwajcaria) odkrył w 
owczej placencie czynny składnik, zdolny do przywrócenia życia 
komórkom. Za swoje odkrycie otrzymał nagrodę Nobla. Na bazie 
doświadczeń Kara w 1931 roku, jego rodakom udało się stworzyć 
metodykę leczenia żywych komórek. Po upływie 13 lat, japoński 
uczony Shan Dao nauczył się, jak otrzymywać ekstrakt z owczej 
placenty, a w 1980 roku, szwedzki profesor Karoling jako pierwszy 
wstrzyknął dożylnie człowiekowi ekstrakt z owczej placenty, co 
widocznie przyspieszyło podziały komórkowe w skórze i w 
organizmie pacjenta.  



Na ekstrakt owczego łożyska składa się pięć aktywnych 
elementów działających na poziomie komórkowym 

1) wzmacnia zdolność komórek do 
stymulowania przemiany materii, 
co dziennie odnawia komórki 
narażone na wpływ wolnych 
rodników 

2) zapobiega pojawieniu się 
pryszczy, wągrów u młodzieży, 
odnawia pracę mięśni 

3) reguluje procesy wymienne, 
odżywia nowe komórki, 
utrzymuje odpowiednie 
nawilżenie skóry 

4) reguluje strefę hormonalną  

5) poprawia elastyczność skóry, 
zapobiega pojawieniu się 
zmarszczek  



"Dlaczego placenta owcza?" 

Ponieważ  badania udowodniły, że komórki skóry owcy są 
bardzo podobne do skóry ludzkiej, dzięki temu uzyskujemy 
najlepszą wchłanialność oraz najlepsze efekty. 

W składzie tej serii napewno znajdziecie takie składniki, jak: 

* Aminokwasy 

* Kwas hialuronowy  

* Propolis 

* Witamina E 

* Olej z pszenicy  



Kosmetyki wzbogacone w kompleksy 
aminokwasów chronią skórę przed 
przesuszeniem i przedwczesnym starzeniem 

Aminokwasy to potężna broń w walce ze starzeniem się 
skóry. Wzmacniają barierę ochronną naskórka przed 
utratą wilgoci, a tym samym zapobiegają jej 
przesuszeniu i przedwczesnemu powstawaniu 
zmarszczek. W kompleksy aminokwasów wzbogacone są 
zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, jak i oczyszczające, 
np. mleczka do demakijażu i peelingi. 



Wyrównujący krem do twarzy  
 
 

Jeśli kolor twojej skóry wywołuje przygnębienie, z pomocą 
przyjdzie wyrównujący krem z linii Sheep Placenta. Równoważy 
on stan skóry, walcząc z zaczerwienieniami i łuszczeniem skóry 
we wrażliwych miejscach, sprawia, że kolor skóry jest bardziej 
równomierny, nasyca skórę wodą, podwyższa jej turgor i 
wyrównuje powierzchnię. Czynne składniki Wyrównującego 
kremu to 
 
 ekstrakt z placenty i kwas hialuronowy.  



Krem aktywizuje pracę komórek skóry, 
wzmacnia ich błonę półprzepuszczalną, 
usuwa toksyny. Świetnie chroni przed 
promieniami UV w ciągu całego dnia. 
Skóra staje się aksamitnie gładka. 
Aktywny składnik, uzyskany z ekstraktu 
mącznicy lekarskiej, nadaje skórze 
delikatny, jednolity, naturalny odcień. 
Krem dostosowuje się do koloru skóry. 

Krem tonujący z fluidem do twarzy 
(naturalny kolor) 



Peeling enzymatyczny do twarzy na bazie placenty 
 

Skutecznie usuwa warstwę obumarłych - zrogowaciałych komórek,  
usprawnia regenerację, wzmacnia metabolizm skóry. 
Odżywia i nawilża, poprawia tonus skóry,  
przywracając jej naturalną biel i elastyczność. 
 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
 

Ekstrakt z łożyska – placenta 
Ekstrakt z łożyska wspomaga syntezę kolagenu i elastyny,  
głęboko nawilża, wygładza zmarszczki, zwiększa napięcie skóry,  
spowalnia procesy starzenia. 
 

Aloes 
Ekstrakt z aloesu odpręża, zmiękcza i nawilża skórę, stymuluje jej  
odnowienie, zwiększa elastyczność, wygładza drobne zmarszczki. 
 

Witamina E 
Witamina E odżywia, regeneruje, spowalnia procesy starzenia,  
neutralizując wolne rodniki. 
Silny przeciwutleniacz, który chroni przed utlenieniem i zniszczeniem skóry,  
pomaga utrzymać barierę ochronną. 
 

Roślinne aminokwasy 
Odżywiają i odbudowują skórę, poprawiają przemianę materii,  
zapobiegają powstawaniu zmarszczek. 


