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VENOME COSMECETUCALS UNIQUE CREAM
Venome Unique Cream to uniwersalny odżywczy koncentrat w postaci lekkiego kremu, 
który wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej, zapewniając skórze długotrwały 
poziom nawilżenia i ochrony niezbędnej do przeciwdziałania i redukcji widocznych oznak 
starzenia skóry. Unikalna receptura produktu oparta o składniki uzupełniające NMF, cho-
lesterol i olej z dzikiej róży piżmowej skutecznie koi podrażnienia, redukując rumień i 
ewentualne zaczerwienienia. 

Preparat Unique Cream zawiera wysokie 
stężenie oleju z dzikiej róży piżmowej, 
który bogaty jest w NNKT takie jak kwas 
linolowy i alfa-linolenowy, będące jednym 
z elementów cementu komórkowego, 
przyczyniając się do poprawy równowa-
gi hydrolipidowej, co zabezpiecza skórę 
przed TEWL (transepidermalną utratą 
wody z naskórka), pozostawiając ją do-
głębnie nawilżoną, miękką i wygładzoną. 

Dodatkowo olej z róży bogaty jest w 
przeciwutleniacze i witaminy E, C oraz A, 
przez co skutecznie przeciwdziała wol-
nym rodnikom tlenowym, spowalniając 
tym samym postępujący proces starzenia 
skóry i wzmacniając proces regenera-
cji tkanek, co poprawia jej elastyczność i 
sprężystość. 
Kombinacja kwasu hialuronowego i 
skwalenu intensywnie nawilża, chroniąc 
naskórek przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi. 

Koncentrat zawiera w składzie cholesterol, który naturalnie występuje w lipidach ludzkiej 
skóry, przez co jest substancją , która skutecznie wzmacnia szczelność naskórka i bierze 
udział w odbudowie bariery hydrolipidowej. Ilość cholesterolu wraz z wiekiem spada, co 
często jest przyczyną nadmiernej suchości i podrażnień skóry, dlatego tak ważne jest uzu-
pełnianie tego składnika w codziennej pielęgnacji. 

Wyciąg z drożdży lekarskich bogaty w antyoksydanty, aminokwasy i sole mineralne w na-
turalny sposób zapobiega destrukcji włókien białkowych przez wolne rodniki, przywraca-
jąc komórce odpowiednie środowisko do pracy, co stymuluje je do produkcji nowych białek 
kolagenowych i elastynowych. Dodatkowo wyciąg z drożdży i zastosowana fitosfingozyna 
działają synergicznie w zakresie regulacji pracy gruczołów łojowych, ograniczając tworze-
nie się zaskórników, zmniejszając ewentualnie pojawiające się stany zapalne skóry. 

Kwas bursztynowy jest naturalnym biostymulatorem tkankowym, występującym w każ-
dym organizmie żywym, biorąc udział w Cyklu Krebsa, który zachodzi w mitochondriach. 
Proces ten jest niezbędnym elementem oddychania komórkowego, czego efektem jest 
wytworzenie cząsteczki energii (ATP) potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu. Dzięki temu Bursztynian sodu zawarty w produkcie będzie skutecznie przyspieszać 
metabolizm komórkowy, czego efektem jest przyspieszone dotlenienie i odżywienie ko-
mórki, przez co znacząco wzrośnie jej potencjał regeneracyjny i możliwość dalszych po-
działów, celem zwiększonej produkcji włókien białkowych. Dodatkowo kwas bursztynowy 
wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, zmniejszając ryzyko uszkodzeń nici kolagenu 
i elastyny. 

Kompleks aminokwasów takich jak glicyna, prolina i lizyna pozwala odbudować sprę-
żystość i jędrność skóry, poprzez bezpośrednie dostarczanie materiału budulcowego nie-
zbędnego do przywrócenia odpowiedniego napięcia skórze. W recepturze zastosowano 
bogatą mieszaninę składników aktywnych o właściwościach emolientowych, które po-
prawiają szczelność warstwy rogowej naskórka i uzupełniają NMF takich jak: arginina, 
sól sodowa kwasu mlekowego, mannitol, trehaloza i mocznik. 
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STOSOWANIE

Niewielką ilość kremu wmasować w umytą 
i oczyszczoną skórę rano i wieczorem. 

REKOMENDOWANY 
JEŚLI  W YSTĘPUJE

Szary koloryt skóry

Podrażnienia i zaczerwienienia 

Wyraźna utrata nawilżenia

Pozbawienie blasku

Suchość, ściągnięcie, dyskomfort 

Zmarszczki, wiotkość

Naruszona bariera hydrolipidowa 

Po intensywnych zabiegach medy-
cyny estetycznej (peelingi, lasery, 
mezoterapia)

RADA OD VENOME

W celu wzmocnienia potencjału odżywczego 
stosować razem z Venome Acid & C Serum.

ETAP I – nałożenie serum Acid & C 

ETAP II – nałożenie kremu Unique

Zawarty w składzie Unique Cream kompleks ceramidów, które stanowią niezbędne spo-
iwo wypełniające wolne przestrzenie między komórkami, pozwala na odbudowę bariery 
lipidowej, która mogła ulec zaburzeniu poprzez stosowanie inwazyjnych zabiegów es-
tetycznych takich jak lasery lub peelingi chemiczne, doprowadzając do lokalnego prze-
suszenia skóry. 

Venome Unique Cream to koncentrat regenerujący stworzony do intensywnego odży-
wiania skóry, poprawy jej nawilżenia i wzmocnienia bariery hydrolipidowej, która jest 
kluczowa w zakresie optymalnego balansu wodnego wewnątrz. Krem przywraca skó-
rze miękkość i elastyczność, jednocześnie kojąc podrażnienia i przywracając intensywny 
blask. 

VENOME COSMECETUCALS ACID & C SERUM
Venome Acid & C Serum to intensywnie regenerujący kompleks rozświetlający opar-
ty o substancje o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwstarzeniowym, wspomagające 
synergicznie naturalną regenerację i stymulację, co przyczynia się do wzrostu gęstości i 
jędrności skóry. Serum posiada aksamitną konsystencję, przez co szybko się wchłania, 
pozostawiając intensywny blask i optymalny poziom nawilżenia. 

Serum oparte jest o najwyższe, 20% stęże-
nie innowacyjnej formy witaminy C , która 
cechuje się wysoką stabilnością, brakiem 
podrażnień i najefektywniejszym działa-
niem, wykazując dodatkowo bardzo sku-
teczną penetrację przeznaskórkową. 

Witamina C jest niezwykle istotnym elemen-
tem w zakresie produkcji włókien kolageno-
wych, dlatego tak ważne jest dostarczanie 
jej w codziennej pielęgnacji. Dzięki zastoso-
waniu etylowanej formy kwasu askorbino-
wego produkt jest w stanie dłużej działać 
w skórze, intensywniej wzmacniając jej po-
tencjał regeneracyjny i ochronny. W efekcie 
długotrwałego zastosowania skóra odzy-
skuje odpowiednią gęstość i jędrność.
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Dzięki zawartości kwasu ferulowego, o wyjątkowo silnych właściwościach antyoksyda-
cyjnych i redukujących przebarwienia, produkt zmniejsza aktywność tyrozynazy, przy-
czyniając się do zmniejszenia widoczności zmian barwnikowych, nadając skórze rów-
nomierny koloryt. Jednocześnie kwas ferulowy skutecznie minimalizuje ilość wolnych 
rodników tlenowych, które odpowiedzialne są za niszczenie struktur białkowych. Produkt 
dodatkowo wykazuje potencjał przeciwzapalny, przyspieszając gojenie się ewentual-
nych zmian. 

Zawartość witaminy E poprawia elastyczność skóry, poprzez silne wzmocnienie integral-
ności cementu międzykomórkowego. Kwas ferulowy dodatkowo intensyfikuje działanie 
tokoferolu (witamina E) i witaminy C, poprzez ich stabilizację i podniesienie skuteczności 
w zakresie ochrony antyoksydacyjnej. Dzięki temu produkt skuteczne hamuje postępują-
cy proces starzenia, wywoływany przez wolne rodniki tlenowe. 

Ekstrakt z lucerny, który wykazuje podobne działanie do retinolu, skutecznie wzmacnia 
procesy odnowy komórkowej, wygładzając skórę i zmniejszając widoczność zmarszczek. 

Synergiczne połączenie kwasu bursztynowego i kwasu hialuronowego w naturalny 
sposób poprawiają stymulację komórkową, zmniejszając ilość zmarszczek i poprawiając 
gęstość tkanek. Kwas hialuronowy poprawia nawilżenie w głębszych partiach skóry po-
zostawiając ją jędrną i napiętą.

Kwas bursztynowy zawarty w preparacie jest w stanie aktywować i przyspieszać na-
turalny metabolizm komórkowy, co znacząco wpływa na wzrost ilości transportowanych 
jonów i efektywniejsze oddychanie komórkowe, co przeciwdziała degradacji komórkowej, 
wynikającej z niskiego stężenia tlenu. Kwas bursztynowy dodatkowo wykazuje silne wła-
ściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu zmniejsza ryzyko występowania stresu oksyda-
cyjnego, który powoduje nieodwracalne zmiany w DNA komórki. Jednocześnie procesy 
regeneracyjne zachodzą o wiele szybciej, dzięki czemu skóra jest bardziej odporna na 
działanie czynników zewnętrznych.

Serum Venome Acid & C Serum to intensywna terapia rozświetlająca, która skutecznie 
redukuje zmiany barwnikowe skóry, przywracając jej odpowiedni, wyrównany koloryt. 
Koncentrat Acid & C przyspiesza odnowę komórkową, poprzez wysoki potencjał antyok-
sydacyjny wzmacniając napięcie i uelastycznienie tkanek.

STOSOWANIE

Niewielką ilość produktu nanieść na umytą 
i oczyszczoną skórę twarzy, wmasować do 
całkowitego wchłonięcia, po czym zastosować 
odpowiedni krem pielęgnacyjny. 

REKOMENDOWANY 
JEŚLI  W YSTĘPUJE

Brak blasku 

Suchość skóry 

Niejednolity koloryt, przebarwienia

Widoczne oznaki starzenia 
w postaci zmarszczek

Spadek elastyczności i gęstości 

Narażenie skóry na działanie 
promieniowania UV

RADA OD VENOME

W celu wzmocnienia potencjału odżywczego 
stosować razem z Venome Unique Cream.

ETAP I – nałożenie serum Acid & C 

ETAP II – nałożenie kremu Unique
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