
SKIN CELL REGENERATION
atât la interior cât şi la exterior



RIDURI FINE?
CULOARE NEUNIFORMĂ?

OPACITATE?

Obţineţi o piele cu un aspect mai sănătos, mai 
luminoasă, cu mai puţine riduri în câteva zile.

Rezultatele testelor raportate de clienţii Lamiderm Apex

mai netedă mai suplă mai fermă



100 DE ANI DE CERCETARE

REZULTATELE•CERCETĂRII•ŞTIINŢIFICE

NOUA ŞTIINŢĂ A
ÎNGRIJIRII PIELII

• Formule perfecţionate
• Produse testate
• Rezultate demonstrate



EXTRACTUL DE OU LIFEPHARM 

Extract de ou de pasăre fertilizat timp de nouă zile 
marca LifePharm
• O sursă unică de:

 – Factor de creştere a fibroblastelor (FGF)
 – Lizil oxidază (LOX)

UN INGREDIENT REVOLUŢIONAR



Extractul de ou 
accelerează creşterea 
celor trei fibre care sunt 

esenţiale pentru menţinerea 
aspectului ferm, sănătos 

şi tânăr al pielii.

COLAGEN

ELASTINĂ

FIBRONECTINĂ

250%

200%

350%

University of Toronto Skin Culture Study
Dr. A. Hinek, 2016 Fotografii ale celulelor pielii mărite de 200x

ÎNAINTE DUPĂ

DEMONSTRATE ŞTIINŢIFIC



EFECTE VIZIBILE ÎN TREI ZILE 

„Pielea mea a avut un aspect mai elastic şi a fost mai 
luminoasă după doar trei zile de utilizare a produsului. 
Mă trezeam dimineaţa şi pielea mea arăta imediat mai 
odihnită”. Elaine Lombardi

Skin Cell Regeneration System 
acţionează în doar trei minute şi 
are rezultate continuu, zi de zi. 

Analiză prin digitalizarea fotografiilor efectuate pe suprafaţa 
pielii şi mapare facială. 

REZULTATE MĂSURABILE 
ÎN TREI MINUTE!



Ser pentru piele 
foarte performant

Supliment alimentar 
foarte performant

EFECT ÎN PROFUNZIME

STIMULAREA REGENERĂRII CELULELOR PIELII ATÂT 
LA INTERIOR CÂT ŞI LA EXTERIOR

SUSŢINERE LA NIVEL 
CELULAR

SISTEM DE ADMINISTRARE DUAL



LAMININE
SUPLIMENT ALIMENTAR FOARTE 
PERFORMANT
Bazat pe aproape 100 de ani de cercetare în 
domeniul factorului de creştere a fibroblastelor 
(FGF) care demonstrează stimularea 
reparării şi recuperării celulare.

• Formula noastră unică OPT9 cu:
 – Extract de ou LifePharm, proteină din 
peşte şi plante
 – Vitamina C şi Vitamina D3 pentru  
susţinere celulară



LAMIDERM APEX
SER PENTRU PIELE FOARTE PERFORMANT

• Cu enzima lizil oxidază (LOX) care 
accelerează producţia de noi fibre 
la nivelul celulelor pielii.

• Plus un amestec extraordinar de plante 
alpine din Elveţia, extracte de fructe şi 
vitamine pentru:

 – Luminozitate sporită
 – Piele hrănită
 – Protecţie şi reparare



REGENERARE

Laminine şi Lamiderm Apex au fost concepute pentru a revitaliza, repara, reîntineri, reface, 
reîmprospăta şi regenera celulele pielii atât la interior cât şi la exterior.

REVITALIZARE
REPARARE
REÎNTINERIRE
REFACERE
REÎMPROSPĂTARE

O COMBINAŢIE PUTERNICĂ



DIMINEAŢA
• Luaţi două capsule de Laminine.
• Aplicaţi o fiolă de ser Lamiderm Apex pe pielea 

curăţată şi uscată. Aplicaţi crema dvs. hidratantă 
de zi.

SEARA
• Luaţi două capsule de Laminine.
• Aplicaţi o fiolă de ser Lamiderm Apex pe pielea 

curăţată şi uscată. Dacă doriţi, puteţi aplica 
o cremă de noapte ulterior. 

PIELE SĂNĂTOASĂ, LUMINOASĂ, 
CU ASPECT TÂNĂR 

UN REGIM SIMPLU PENTRU



„În urma unei utilizări regulate, pielea mea a devenit mai elastică, mai 
fermă şi mult mai catifelată”.

Svetlana G.

REZULTATELE SUNT VIZIBILE ŞI AUTENTICE

ÎNAINTE DUPĂ DOUĂ SĂPTĂMÂNI DUPĂ CINCI SĂPTĂMÂNI



ELASTICITATE ŞI FERMITATE IMEDIATĂ
• Rezultate măsurabile în trei minute!
• Schimbări vizibile în trei zile
• Transformări uimitoare în trei luni 

SIMŢIŢI DIFERENŢA 



125 EURO |100 CV

ACCEPTAŢI PROVOCAREA DE 90 DE ZILE

SKIN CELL 
REGENERATION 
SYSTEM 

• Beneficiaţi de transport gratuit prin programul de livrare 
automată lunar.

• Câştigaţi un cadou gratis (cu o valoare de vânzare de 
50 Euro) după trei luni în programul de livrare automată. 

• rezervă pentru 30 de zile
• 60 de capsule de Laminine
• 1 flacon de Lamiderm 

Apex (15 ml)

URMAŢI TRATAMENTUL PENTRU O PIELE CU ASPECT TÂNĂR



REZULTATELE•CERCETĂRII•ŞTIINŢIFICE


