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Liftingujące Serum z peptydami i ekstraktem z kwiatów złotej lilii 
w nowej recepturze, to skoncentrowane serum do twarzy, bogate 
w składniki aktywne odpowiednio dobrane, by zapewnić jak 
najlepszą pielęgnację i sprostać potrzebom nawet najbardziej 
wymagającej skóry.

Złoto już w starożytności cenione było za swoje właściwości. Nanocząsteczki 
złota ,,aXonnite Gold” zawarte w Serum mogą stymulować syntezę kolagenu 
i przyczyniać się do rekonstrukcji tkanki skórnej. Ponadto składnik ten działa 
kojąco i antybakteryjnie. aXonnite Gold można stosować w produktach 
kosmetycznych w celu przeciwdziałania i zmniejszenia już istniejących 
zmarszczek. Nanocząsteczki platyny ,,aXonnite Platinum” stosowane 
zewnętrznie mogą zmniejszać przebarwienia naskórka.
Kwas hialuronowy to składnik naturalnie występujący w naszej skórze, 
odpowiada za jej sprężystość i elastyczność. Dzięki niesamowitej zdolności 
do wiązania wody, zapobiega wiotczeniu skóry i pojawianiu się zmarszczek. 
Serum zawiera dwa rodzaje kwasu hialuronowego, wysokocząsteczkowy 
i niskocząsteczkowy. Pierwszy zapewnia skórze nawilżenie i poprawia jej 
elastyczność, drugi natomiast, dzięki możliwości wniknięcia w głębsze 
warstwy skóry, wypełnia drobne zmarszczki i zmniejsza ich widoczność.
D-Panthenol (prowitamina B5) to najbardziej aktywna biologicznie forma 
panthenolu. Po wniknięciu w skórę przekształca się w kwas pantotenowy, 
który jest naturalnie obecny w naszej skórze, a także włosach i paznokciach. 
Panthenol znany z łagodzenia skóry po oparzeniach słonecznych i termi- 
cznych posiada znacznie więcej właściwości. Łagodzi podrażnienia i zaczer- 
wienienia, działa przeciwzapalnie. Jest humektantem, co oznacza, że wiąże 
i zatrzymuje wodę w skórze, zmniejsza przeznaskórkową utratę wody 
(TEWL), a tym samym nawilża skórę i zwiększa jej elastyczność. Stymuluje 
fibroblasty do podziałów i namnażania, a więc działa regenerująco na 
naskórek i skórę właściwą. Wspomaga również gojenie się drobnych 
uszkodzeń.
Argirelina to hexapeptyd acetylowy – znana jako neuropeptyd, którego 
działanie przypomina to wywoływane przez toksynę botulinową. Blokując 
impulsy nerwowe w miejscach połączeń nerwowo-mięśniowych, powoduje 
delikatne rozkurczenie mięśni przy powierzchni skóry, dzięki temu 
wyrównuje powierzchnię skóry i w efekcie zapobiega powstawaniu 
zmarszczek mimicznych. Jest on syntetyczną i bezpieczną alternatywą dla 
botoksu.
Nazywany “roślinnym retinolem” Bakuchiol jest izolowany z rosnącej 
głównie w Azji, rośliny o potocznej nazwie Babchi (łac. Psoralea corylifolia). 
Na podstawie wyników badań stwierdzono, iż ten odmienny w budowie od 
retinoidów związek, wykazuje analogiczne do nich działanie. Potwierdzone 
zostało nie tylko jego działanie przeciwzmarszczkowe poprzez poprawę 
elastyczności i jędrności skóry (zwiększa liczbę fibroblastów), ale również 
przeciwtrądzikowe (hamuje wzrost bakterii odpowiedzialnych za 
powstawanie trądziku), antyoksydacyjne i wyrównujące koloryt skóry. 
Bakuchiol jest według doniesień naukowych dużo lepiej tolerowany przez 
skórę niż retinol. Nie wywołuje reakcji ubocznych i może być aplikowany na 
skórę niezależnie od pory roku, ponieważ w przeciwieństwie do retinolu, nie 
wykazuje właściwości fotouczulających. Jest również bezpieczny dla kobiet 
w ciąży i karmiących piersią.
Bakuchiol w połączeniu z ekstraktem z kwiatów złotej lilii oraz 
triglicerydami kwasu kaprylowego chroni skórę, matuje, zmniejsza 
widoczność porów i przywraca jej równowagę w produkcji sebum.

GOLD & PLATINUM
Liftingujące Serum z peptydami
i ekstraktem z kwiatów
złotej lilii



Włos ludzki rośnie w tempie 0,35 mm/dzień, a każdego dnia wypada nam 
około 100 włosów. Nadmierne wypadanie włosów może być spowodowane 
zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak choroby, zaburzeniami hormo- 
nalnymi, czy predyspozycjami genetycznymi, jak również czynnikami 
zewnętrznymi. Zbyt częste zabiegi kosmetyczne, agresywne produkty do 
stylizacji i pielęgnacji włosów, promieniowanie słoneczne, styl życia, czy 
obciążenie czynnikami środowiskowymi może mieć ogromny wpływ na stan 
naszych włosów i skóry głowy.

W badaniach klinicznych wykazano, że ekstrakt z kiełków grochu 
zastosowany miejscowo na skórę głowy poprawia gęstość włosów. Wpływa on 
na stymulację cząsteczek sygnalizujących w komórkach brodawek skórnych, 
decydujących o wzroście nowego włosa, a mianowicie czynnika wzrostu 
fibroblastów 7 (FGF7) i białka skracającego fazę telogenu (Noggin). Ekstrakt 
z kiełków grochu jest zarówno bezpiecznym, jak i skutecznym środkiem 
wspomagającym wzrost i ograniczającym wypadanie włosów. Składnik ten, 
zawarty w Serum stymuluje wzrost włosów u nasady, przedłuża cykl życia 
włosów i przywraca im witalność.

Laktoferyna jest białkiem z grupy transferyn, znanym ze swoich właściwości 
immunomodulujących. Jest jednym z elementów odporności nieswoistej 
(wrodzonej) naszego organizmu i chroni go przed patogenami. Od niedawna 
z powodzeniem stosowana w produktach kosmetycznych do pielęgnacji 
włosów i skóry głowy. Według najnowszych badań stymuluje proliferację 
komórek brodawki skórnej i promuje wzrost włosów.

Funkcję nawilżającą, ochronną, naprawczą i kondycjonującą w Serum pełni 
hydrolizat protein jedwabiu. Otrzymywany jest on na drodze kontrolowanej 
hydrolizy enzymatycznej włókien jedwabiu. Proteiny chronią włos przed 
uszkodzeniami zewnętrznymi, odżywiają, zwiększają elastyczność i obniżają 
ryzyko łamania, jak również szybko i skutecznie nawilżają.

GOLD & SILK
Regenerująco-zagęszczające 
serum do skóry głowy 
z laktoferyną i nano złotem



Skóra pod oczami jest niezwykle delikatna i wymaga specjalnej 
pielęgnacji. Jej budowa jest inna niż na pozostałej części twarzy. 
Jest cienka i wrażliwa, słabiej nawilżona, przez co najbardziej 
narażona na działanie czynników zewnętrznych. Przy niepra- 
widłowej pielęgnacji lub jej braku pojawiają się zmarszczki, 
cienie i opuchlizna.

Formuła Rozjaśniająco-liftingującego Serum pod oczy, bogata 
w składniki nawilżające i przeciwzmarszczkowe (kwas hialuronowy 
niskocząsteczkowy, argirelina, d-panthenol) pozwala w odpo- 
wiedni sposób zadbać o skórę wokół oczu.

Kwas kojowy zawarty w serum hamuje aktywność tyrozynazy – 
enzymu biorącego udział w tworzeniu melaniny w skórze, dzięki 
temu skutecznie rozjaśnia przebarwienia i zapobiega ich dalszemu 
powstawaniu. Skuteczny nie tylko w walce z hiperpigmentacją, ale 
również w pielęgnacji skóry dojrzałej. Poprawia elastyczność skóry 
i zmniejsza widoczność zmarszczek. Wykazuje działanie anty- 
bakteryjne i redukuje stany zapalne skóry. Chroni przed 
promieniowaniem UV.

W skład produktu wchodzi również glukozyd askorbylu (Ascorbyl 
Glucoside) – stabilna forma witaminy C. Jest stopniowo 
przekształcana na powierzchni skóry, przez występujące tam 
enzymy, w biologicznie aktywną formę. Wykazuje większą 
trwałość, a co za tym idzie w perspektywie lepsze efekty niż 
konwencjonalna wersja witaminy C. Rozświetla, działa 
rozjaśniająco m.in. redukując poziom melaniny w skórze, 
zapobiega jej fotostarzeniu i działa przeciwzmarszczkowo.

VIT. C & KOJIC ACID
Rozjaśniająco - liftingujące
Serum pod oczy
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