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Na sklepowych półkach widzicie kremy i inne kosmetyki z zawartością roślinnych komórek
macierzystych? Zobaczcie, dlaczego warto po nie sięgnąć.

Pielęgnacja komórkami macierzystymi

Zapewne większość z Was zadaje sobie pytanie czym są te komórki. Otóż ich cechą
charakterystyczną jest umiejętność nieograniczonych podziałów i różnicowania na wiele typów
komórek. W naszych organizmach występują dorosłe komórki macierzyste, które znajdują się w
tkankach i organach. Te mieszczące się w skórze odpowiadają za regenerację oraz odnowę
komórkową naskórka. Niestety wraz z upływem lat, komórki macierzyste są coraz słabsze, a stan
naszej skóry ulega pogorszeniu, co zauważamy poprzez pojawienie się zmarszczek, przesuszenie,
podrażnienia, czy brak blasku.
Naukowcy zwrócili uwagę na roślinne komórki macierzyste, ponieważ te mogą rosnąć przez wiele lat,
a więc ich komórki na długo zachowują dużą możliwość regeneracji i przekształcania się w różne
organy. Opracowano więc formułę, w której zostały wykorzystane roślinne komórki macierzyste
zamknięte w liposomy, dzięki którym działają na głębokie warstwy skóry. Ponadto ta formuła jest
bogata również w substancje odżywcze, które dodatkowo pobudzają komórki macierzyste zawarte w
ludzkiej skórze, dzięki czemu nasza twarz staje się promienna i wyraźnie odmłodzona, dlatego tak

chętnie korzysta się z niej do produkcji kremów do twarzy, pod oczy, czy innego rodzaju
kosmetyków, których zadaniem jest poprawa wyglądu.
Zobaczcie, na które kosmetyki z zawartością roślinnych komórek macierzystych warto
zwrócić uwagę

Skinétic, Nawilżający krem na pierwsze zmarszczki na dzień
Cena: ok. 28 zł

Revitacell, Regenerujący Krem-Serum Do Skóry Twarzy i Szyi Na Noc
Cena: ok. 130 zł

Eveline, Przeciwzmarszczkowy nawilżający krem na dzień 40+
Cena: ok. 19 zł

Bielenda, Nano Cell Xtreme Profesjonalny krem przeciwzmarszczkowy 45+
Cena: ok. 20 zł

Yasumi, Stem Cells Cream
Cena: ok. 195 zł

Clarena, Krem z roślinnymi komórkami macierzystymi
Cena: ok. 140 zł

Perfecta, Macierzyste odmładzanie
Cena: ok. 22 zł

L’biotica, Active SERUM REGENERACJA StemCells Komórki Macierzyste
Cena: ok. 11, 50 zł
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