
VENOME STIMULATE
STIMULÁCIA A OBNOVA ŠTRUKTÚRY POKOŽKY



POUŽITIE
Zložky obsiahnuté v tomto prípravku potláčajú uvoľňova-
nie acetylcholínu, čím výrazne oslabujú sťahy svalov in 
vivo a bránia tak vzniku mimických vrások. Navyše pod-
porujú syntézu kolagénu a elastínu a obmedzujú tvorbu 
konečných produktov pokročilej glykácie (AGEs), čím pleť 
rozžiarujú a omladzujú.

AKO VZNIKAJÚ MIMICKÉ VRÁSKY?
Tvárové svaly vykonajú denne približne 15 tisíc pohybov, 
ktorých spúšťačmi sú nervové impulzy vysielané z mozgu 
do cieľových svalov. Keď nervové impulzy prechádzajúce 
prívodnými vláknami dosiahnu myoneurálnu (nervovosva-
lovú) platničku, možno pozorovať intenzívne uvoľňovanie 
acetylcholínu. Acetylcholín je neurotransmiter, ktorý roz-
vádza signál do celého svalu, čím ho aktivuje a spôsobuje 
jeho úplné stiahnutie. Opakovanie tohto vzorca spôsobuje 
neustále sťahy a uvoľňovanie pokožky, ktorých výsledkom 
je vznik nových mimických vrások a zvýrazňovanie tých 
existujúcich.

FAJČIARSKE 
VRÁSKY

GLABELÁRNE 
VRÁSKY

REVITALIZÁCIA 
PLETI

NOSOVO-ÚSTNE 
ZÁHYBY

OBLASŤ 
BRADY

STRAČIE 
NÔŽKY

VENOME COMPONENT

VENOME STIMULATE
PEPTIDES COMPLEX
5 ml

Venome Stimulate Peptides Complex je revitalizačný prí-
pravok s pokrokovým zložením obsahujúcim štyri peptidy, 
ktoré priamo pomáhajú tlmiť prenos elektrických impulzov 
neurotransmitermi do svalov. Potláčajú svalové sťahy a vy-
hladzujú tak jemné vrásky, ktoré sú výsledkom opakovaného 
používania tvárových svalov.

Tento komplex taktiež podnecuje fi broblasty k tvorbe no-
vých vlákien proteínov ako kolagén a elastín, ktoré pomáha-
jú udržiavať pokožku pevnú a sviežu.

Prípravok zároveň obsahuje výťažok z morských mikrorias 
a kyselinu hyalurónovú — táto kombinácia pleť hydratuje 
a revitalizuje. Kyselina askorbová výrazne znižuje množstvo 
voľných kyslíkových radikálov, čím spomaľuje ich degenera-
tívny účinok na proteínové vlákna.

INDIKÁCIE 

mimické vrásky medzi obočím (glabelárne vrásky)

vrásky okolo očí (tzv. stračie nôžky)

nosovo-ústne záhyby

zvislé vrásky nad perou (tzv. fajčiarske vrásky)

oblasť brady

revitalizácia pleti

Vysvetlivka 
k ochranným známkam

Ochranné známky SNAP-8™ a Argireline™ sú 
ochrannými známkami spoločnosti Lipotec S.A. 
alebo jej pridružených spoločností.
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VENOME STIMULATE
BOOSTER HA 6 %
5 ml

Venome Stimulate Booster je prípravok obsahujúci hyaluronát sodný. Tento prípra-
vok má silné hygroskopické vlastnosti, vďaka čomu je jedným z najúčinnejších pro-
striedkov na hydratáciu pleti a predchádzanie nadmernej strate vody z jej povrchu. 
Pomáha udržať stabilitu štruktúrnych proteínov (kolagénu, elastínu), vďaka čomu na-
pína pokožku a zvyšuje jej pružnosť, čím jej zabezpečuje mladistvý vzhľad.

INDIKÁCIE 

suchá, bledá pokožka

hĺbková hydratácia

vyhladenie pleti

revitalizácia

napnutie a zvýšenie elasticity pokožky

POUŽITIE
Kyselina hyalurónová v 6-percentnej koncentrácii hĺbkovo hydratuje a vyhladzuje 
pokožku, čím dochádza k jej výraznej revitalizácii.

SUCHÁ, BLEDÁ 
POKOŽKA

VYHLADENIE 
PLETI 

NAPNUTIE 
A ZVÝŠENIE 

ELASTICITY POKOŽKY

HĹBKOVÁ 
HYDRATÁCIA 

REVITALIZÁCIA
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VENOME STIMULATE
COLLAGEN
5 ml

Tetrapeptyd-2 je aktívny peptid, ktorý zvyšuje pevnosť a elasticitu pleti, pretože pod-
poruje tvorbu kolagénu, ktorý je jednou z hlavných zložiek pokožky. Zabraňuje vekom 
podmienenej strate pružnosti a znižuje množstvo a hustotu vrások. Hydrolyzovaný 
kolagén je aktívna zložka, ktorá zlepšuje štruktúru pleti tým, že dopĺňa chýbajúci 
štruktúrny proteín a zvyšuje hydratáciu. Pomáha zmenšovať vrásky, strie a jazvy. 
Hyaluronát sodný je látka, ktorá vďaka svojim silným hygroskopickým vlastnostiam 
(schopnosti viazať vodu) udržuje primeranú hydratáciu pleti.

INDIKÁCIE 

suchá, bledá pokožka

hydratácia

strata žiarivosti

spomaľovanie procesu starnutia

zvýšenie hustoty tkaniva pokožky

podpora redukcie strií, jaziev a vrások POUŽITIE
Tento prípravok pomáha spomaľovať proces starnutia, umožňuje hĺbkovú hydratá-
ciu a vracia pleti zdravú farbu.

SUCHÁ, BLEDÁ 
POKOŽKA

SPOMAĽOVANIE 
PROCESU 

STARNUTIA

STRATA 
ŽIARIVOSTI

PODPORA REDUKCIE 
STRIÍ, JAZIEV A 

VRÁSOK

HĹBKOVÁ 
HYDRATÁCIA 

ZVÝŠENIE HUSTOTY 
TKANIVA POKOŽKY
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