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V estetické a regenerativní medicíně 21. století již vědci dokážou to' na
co ani Jules Verne nepomyslel: lyužívat buněčné technologie ve spojení
s unikátními schopnostmi rostlin. Molekulární biologové a fytofarma-
kologové podle této filozofie r,yrábějí několik druh biostimulačních
a regeneračních gelri pod hlavičkou českych laborato í Reviva. Zdá se,

že právě propojení moderních technologií s p írodou je tím' co m že

nejričinněji prisobit proti projevrim stárnutí pokožky.

Kosmetologika Revitastem obsahuje víc než deset druhťr vzácni,ch uI-
trafiltrát . Ty jsou z p vodních zdroj získávány za extrémně nízkych
teplot. Jde jak o ultrafiltráty rostlinného privodu, tak o látky privodu ži-

HUMBUKU,

vočišného. Nechybí mezi nimi hydrolyzáty králičí či ovčí placenty,1ejíž
ťrčinky na regeneraci buněk azv,i,šení produkce kolagenu a elastinu jsou
proslulé. Podobně prospěšné jsou i další složky: hydrolyzáty králičího
podkoží a thymu (brzlíku), extrakty z několika odrrid čajovníku čínské-
ho a japonského' Společně pomáhaj í zpevnitkontury pleti, kterou záro-
ve tonizují a regenerují tak, aby došlo k obnově její energie. Podporují
tvorbu kolagenu a liftingového efektu'

Ultrafiltrát sám o sobě má velikost nanočástice (dosahuje rozměru
B-10 nanometr ), tudíž snadno pronikne vrchní vrstvou k že. Prrinik
navíc maximálně usnad uje gelová konzistence. Gel'je V tomto p ípa-
dě ideálním nosičem, ktery neznehodnotí nanočástice. Krém je v tom-
to ohledu trochu problematičtější a také jej nem žete umístit do her_

meticky uzav eného flakonu s vakuovou pumpičkou.

V tuto chvíli existují 1iž čtyii rypy gel Revitastem - složení každého
z nich je šité na míru určitému rypu pleti tak, aby co nej činněji stimu_

lovalo bu ky v križi ke zryšené aktivitě a zpomalilo tak stárnutí pokožky.
Revitastem Elixir Care je vhodny pro normální pleť, Revitastem Sensitive

zase p sobí blahodárně na pÍíznaky kožních alergií, podráždění i ekzé-

mri. Revitastem Bright má na pokožku díky extraktu speciální odr dy
čajovníku čínského, Kabusecha Asahina, zesvětlující a rozjas ující efekt,
je vhodny také ke zmírnění viditelnosti pigmentor.7ch skvrn. A konečně
Revitastem Sensitive Bright - ten zesvětlí a rozjasní i citlivou pleť se sklo_
nem k podráždění. Všechny čty i druhy jsou k dispozici ve dvou baleních
(15 a 50 ml) a jejich Ceny se pohybují v rozmezí od 1150 do 3800 korun'

KDE REVITASTEM KOUPIT?
Aura MedicaI CIinic, Koněvova 31, Praha 3, te|.:2225B2 002, www'auracIinic.cz
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