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Lasocare Smaragd
Biologicky vysoko účinná lotion k oprave pleťových buniek.
Kozmetológia sleduje už niekoľko rokov stále rovnaký cieľ - zastaviť starnutie, zachovať ľuďom 
mladistvý vzhľad. Výsledky modernej biofyziky a biochémie nás v posledných desiatich rokoch 
posunuli k tomuto cieľu o poznanie bližšie.

Lasocare Smaragd je koncentrovaný tekutý krém, ktorý kožným 
kmeňovým bunkám vracia schopnosť opravovať škody, vzniknuté 
starnutím. Veľmi efektívne vyhladzuje vrásky, zabraňuje vysychaniu 
kože, pomáha upokojiť niektoré alergie. Pleť získa počas 
pravidelného používania svoju bývalú elasticitu a pevnosť späť a je 
schopná si tieto vlastnosti dlhodobo udržať.
Starnutie buniek ľudského tela je zapríčinené vyčerpaním ich schopnosti 
plniť predpísané funkcie. Bunky časom odumierajú a sú vo väčšine 
prípadov nahradené bunkami novými. Ako nové bunky vzniknú? Medzi 
normálnymi bunkami sú riedko rozptýlené tiež bunky kmeňové, akési 
náhradné bunky, ktoré dokážu zaskočiť za akúkoľvek bunku, ktorá chýba 
a ktorej činnosť je potrebná. Vždy, keď sa napríklad porežeme do prsta, 
postarajú sa kmeňové bunky našej kože o vytvorenie vrstvy nových 
buniek a tým o zacelenie vzniknutej rany. Tento mechanizmus najlepšie 
funguje u detí, s pokračujúcim vekom sa však množstvo aktívnych 
kmeňových buniek zmenšuje, ich ochota k opravovanie škôd rýchlo 
klesá. Z tohto dôvodu sa tiež s pribudajúcim vekom objavujú toľko 
obávané vrásky, bunková obnova nestačí na zahladenie škôd, 
spôsobených opotrebovaním, UV žiarením, zlou životosprávou, 
fajčením, stresom, či nesprávnou starostlivosťou o pleť.
Biochemické laboratóriá sa zamerali na odhalenie príčiny poklesu 
opravárskej aktivity starnúcich kmeňových buniek a odhalili ju v poklese 
koncentrácie tzv. sprievodných molekúl bunkového séra. Ak sa podarí 
tieto látky kmeňovým bunkám ľudskej kože znovu dodať, obnoví sa aj 
schopnosť regenerácie. Získavanie akýchkoľvek látok z kmeňových 
buniek živočíchov naráža na značné technické a etické problémy, preto 
sa pozornosť sústredila na hľadanie vhodných rastlinných buniek.Počas 
mnohých stoviek porovnávacích experimentov sa podarilo nájsť 
optimálnu rastlinu, ktorej kmeňové bunky by mohli poskytnúť vhodný 
celulárnej elixír. Ide o veľmi starú, dnes už veľmi vzácne sa vyskytujúci 
druh švajčiarskej jablone menom Uttwiler spätlauber. Plody tohto veľmi 
húževnatého stromu sú už od roku 1750 cenené pre jeho neuveriteľnú 
trvanlivosť. Zmes sprievodných molekúl z kmeňových buniek tejto 
jablone umožňuje vyrobiť kozmetický prípravok nového druhu. 
Prípravok, ktorý sa na rozdiel od doteraz vyrábaných kozmetických 
prostriedkov nebude snažiť zahladzovať stopy po starnutí buniek, ale 
bude tomuto stárnutiu aktívne zabraňovať.

POUŽITIE
Krém Smaragd má vysoký 
obsah účinných látok 
a nanáša sa na vlhkú pleť vo 
veľmi tenkej vrstve. 
Pri správnom používaní na 
tvár,  krk a dekolt vydrží 
obsah 20,8 ml tubičky po 
dobu 30 dní.
ź pleť ako zvyčajne dôkladne 

očistite a opláchnite 
dostatočným množstvom 
vody

ź ak používate laserový 
prípravok Lasocare Basic 
gél, votrite ho v tenkej 
vrstve do pleti ako základ

ź pokračujte nanesením 
neveľkého množstva lotion 
Lasocare Smaragd 
najlepšie na ešte mierne 
vlhkú pleť.

ź prípravok nanášajte 
krúživými pohybmi za 
použitia primeraného tlaku. 
To vedie k optimálnemu 
rozdeleniu prípravku po 
povrchu a na jeho 
transportu do hlbších 
vrstiev pleti. Povrch je na 
dotyk zamatový, ľahko 
pružný a vitálny.
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