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VENOME STIMULATE PEPTIDES COMPLEX  
Venome Stimulate Peptides Complex to kuracja rewitalizująca o niezwykle zaawansowa-
nej formule składającej się z czterech peptydów, które wpływają bezpośrednio na bloko-
wanie przesyłania impulsu elektrycznego do mięśnia za pośrednictwem neuroprzekaźni-
ka, hamując skurcz i spłycając tym samym drobne linie zmarszczek powstałych na skutek 
nadmiernej ekspresji i mimiki. 

Kompleks dodatkowo stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien białkowych ta-
kich jak kolagen i elastyna, które nadają skórze odpowiednią jędrność i prawidłową struk-
turę. 

Zawarty ekstrakt z mikroalg morskich w połączeniu z kwasem hialuronowym dogłębnie 
nawilża i rewitalizuje skórę. Zastosowany kwas askorbinowy znacząco zmniejsza ilość 
wolnych rodników tlenowych, spowalniając ich destrukcyjny wpływ na włókna białkowe. 

WSKAZANIA

Zmarszczki mimiczne czoła (lwia zmarszczka)

Kurze łapki

Bruzdy nosowo-wargowe

Kod kreskowy nad ustami

Okolica brody

Rewitalizacja skóry

DZIAŁANIE
Zawarte w preparacie składniki hamują uwalnianie acetylocholiny, co znacząco osła-
bia skurcze mięśni in vivo, zapobiegając tworzeniu się linii i zmarszczek mimicznych. 
Dodatkowo zwiększają syntezę kolagenu i elastyny oraz ograniczają powstawanie koń-
cowych produktów zaawansowanej glikacji (AGEs), zapewniając promienny i młody 
wygląd.

JAK POWSTAJĄ ZMARSZCZKI MIMICZNE?
Mięśnie twarzy w ciągu dnia wykonują około 15 tysięcy ruchów, które pojawiają się w 
momencie uwolnienia bodźca wysyłanego przez mózg w postaci impulsów nerwowych 
do docelowych mięśni. W chwili zetknięcia się impulsu nerwowego, biegnącego przez 
włókna doprowadzające, ze złączem mięśniowym (płytka nerwowo-mięśniowa) na-
stępuje intensywne wydzielanie acetylocholiny zwanej neuroprzekaźnikiem, która roz-
przestrzenia sygnał na całej płaszczyźnie mięśnia, co skutkuje jego pełnym skurczem. 
Powtarzalność tego schematu powoduje ciągłe naprężanie i rozprężanie skóry, przez co 
powstają nowe linie zmarszczek mimicznych, a reszta załamań stale pogłębia się.
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JAK PEPTYDY BLOKUJĄ SKURCZ MIĘŚNI?
Zawarte w preparacie peptydy biomimetyczne o nazwie Heksapeptyd-8, 
Octapeptide-3 i Pentapeptyd-18 działają jako inhibitory neurotransmiterów 
(neuroprzekaźników), przyczyniając się do zmniejszenia produkcji i wydzielania acety-
locholiny odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie się impulsu nerwowego w mięśniach, 
dzięki czemu włókna nie otrzymują sygnału o konieczności skurczu, pozostając w fazie 
spoczynku. Wyselekcjonowana kompozycja peptydów dzięki zdolności oddziaływania 
na synapsy nerwowo-mięśniowe prowadzi do rozluźnienia występującego napięcia w 
obrębie mięśni, doprowadzając do stanu dermo-odprężenia niwelując drobne linie i za-
łamania mimiczne.

Zastosowany Octapeptide-3  obok właściwości blokowania skurczu mięśni mimicznych, 
wykazuje silne właściwości absorpcji wody, dzięki czemu skutecznie nawilża skórę 
gwarantując jej sprężystość i blask.

Wysokie stężenie Decapeptydu-3 skutecznie stymuluje procesy naprawcze skóry oraz 
wpływa na aktywność ibroblastów, stymulując podziały i zwiększając tym samym licz-
bę białek podporowych (włókien kolagenu i elastyny) co skutkuje wzrostem jędrności i 
wzmocnienia skóry oraz hamowaniu procesu elastozy.

Ekstrakt z alg morskich bogaty w nukleotydy oddziałuje na metabolizm komórkowy, 
przy-spieszając tym samym podziały zachodzące w skórze, zwiększając odporność i 
barierę ochronną naskórka. Algi w połączeniu z kwasem hialuronowym i kwasem 
askorbinowym skutecznie nawadniają skórę oraz zmniejszają ilość wolnych rodników, 
których działanie destrukcyjnie wpływa na włókna białkowe.

Preparat Venome Peptides Complex łączy synergiczne działanie czterech peptydów 
rozkurczających mięśnie mimiczne oraz składników stymulujących podziały komórkowe 
i regenerację tkankową, dzięki czemu, w krótkim okresie czasu spłyca zmarszczki 
mimicz-ne oraz minimalizuje ryzyko powstawania kolejnych. Składniki produktu 
stymulują proces kolagenogenezy zwiększając jędrność i gęstość skóry.
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DZIAŁANIE
Kwas hialuronowy w stężeniu 6% głęboko nawilża i wygładza skórę, silnie ją rewitalizując.

DZIAŁANIE
Preparat wspomaga spowalnianie procesów starzenia, umożliwia głębokie nawilżenie, przywracając 
skórze zdrowy blask.

VENOME STIMULATE BOOSTER HA 6%

VENOME STIMULATE COLLAGEN

W RAMACH SERII VENOME STIMULATE WYPRÓBUJ TAKŻE:

GŁĘBOKIE NAWILŻENIE

ODNOWA I BLASK

5 ml

5 ml

SIŁA PEPTYDÓW 

Pentapeptyd 18

Heksapeptyd-8 

Oktapeptyd-3 

Decapeptydu-3 

Kwas askorbinowy
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