
VENOME SKIN ANTIDOTE
ANTIDOTUM DLA SKÓRY



Antidotum dla skóry venome-global.com

DZIAŁANIE
Skoncentrowana formuła ampułek LIFT dzięki zawartości odpowiednio dobranych skład-
ników aktywnych ujędrniają i uelastyczniają skórę.
 
Kompleks liftingujący na bazie Hexapeptydu-8 posiada właściwości dermo odprężające, 
czyli odpowiedzialne za rozluźnienie napięcia mięśniowego, którego efektem jest spłyce-
nie zmarszczek mimicznych. Syntetyczny peptyd wykazuje również działanie naprawcze, 
wpływając na silniejszą regenerację naskórka, wzmacniając jego barierę ochronną. Za-
warty w preparacie hydrolizowany kolagen pełni funkcje nawilżające, zwiększając napię-
cie oraz sprężystość skóry. 

VENOME SKIN ANTIDOTE LIFT
2 ml

GŁADKA I JĘDRNA SKÓRA

WSKAZANIA:

Odwodniona skóra

Brak elastyczności i jędrności

Zmarszczki mimiczne

Skóra strefowo zaczerwieniona

Jako uzupełnienie protokołu 
zabiegowego

Wyciąg z produktów fermentacji mikroorganizmów z rodzaju Pseudoalteromonas dzięki 
właściwościom higroskopijnym, zwiększa zawartość wody w warstwie rogowej naskórka, 
uzupełniając jej braki związane z transepidermalną utratą wody (TEWL).

Wysokie stężenie ekstraktu z malwy, znanej ze swoich właściwości ochronnych i wzmac-
niających, dzięki zawartości flawonoidów, korzystnie wpływa na naczynka krwionośne, 
redukując ich przepuszczalność oraz wzmacniając strukturę ścianek. Obecność protein, 
tanin, witamin B1 i C poprawiają elastyczność warstwy rogowej, wzmagają działanie 
antyoksydacyjne oraz odbudowują odpowiednią barierę ochronną naskórka. 

Wyciąg z arniki górskiej zmniejsza zaczerwienienia skóry, działając łagodząco i kojąco w 
momencie występowania podrażnień. Arnika wykazuje również działanie antyseptyczne i 
ściągające, działając przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie. 

Zawarty w preparacie kwas hialuronowy, kwas cytrynowy i cząsteczki gliceryny wzmac-
niają poziom nawilżenia, zmiękczając skórę i podnosząc jej elastyczność. 

STOSOWANIE
Ampułkę otworzyć za pomocą otwieracza dołączonego do opakowania, odłamując szyj-
kę w miejscu oznaczonym pierścieniem. Zawartość rozprowadzić na twarz, szyję i dekolt 
delikatnie wklepując opuszkami palców. Pozostawić do wchłonięcia, po czym zastosować 
odpowiedni do rodzaju skóry krem pielęgnacyjny. Stosować rano i/lub wieczorem w formie 
co najmniej kilkudniowej kuracji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Produkt kosmetyczny, wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i bło-
ną śluzową.  Po użyciu zastosować krem z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50+. Nie poły-
kać. Chronić przed dziećmi.



Antidotum dla skóry venome-global.com

DZIAŁANIE
Unikalne połączenie ekstraktu z malwy i kwasu hialuronowego pozwala skutecznie i na 
długi czas zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie i zdrowy blask. 

Wyciąg z malwy bogaty jest w śluzy, które są substancjami odpowiedzialnymi za zdolno-
ści absorpcji i wiązania wody. Dzięki unikalnej wielkości cząstek pozostają na powierzchni 
warstwy rogowej naskórka, tworząc na nim warstwę okluzyjną, znacząco poprawiając 
barierę ochronną skóry, elastyczność, oraz zwiększając poziom nawilżenia.

VENOME SKIN ANTIDOTE HYDRATION
2 ml

NAWILŻENIE I ODŻYWIENIE

WSKAZANIA:

Skóra sucha i odwodniona

Skóra naczyniowa 

Brak elastyczności i jędrności

Skóra strefowo zaczerwieniona

Skłonność do przesuszeń

Zawarty w preparacie kompleks aminokwasów, które są składnikiem NMF (naturalnego 
czynnika nawilżającego) takich jak cysteina, arginina, czy prolina regulują poziom nawilże-
nia skóry, dzięki kontrolowaniu ciśnienia osmotycznego skóry. Aminokwasy przyspieszają 
regenerację i wzmacniają elastyczność, dzięki czemu skóra jest mniej narażona na działa-
nie czynników środowiskowych. 

Dodatek niacynamidu, czyli witaminy B3 pozwala zmniejszać ilość utraty wody przez skó-
rę, co czyni ją bardziej nawodnioną, stymulując tym samym produkcję kolagenu w fibrobla-
stach. Wysokie stężenie DMAE pozwoli ochronić komórki przed niekorzystnym wpływem 
wolnych rodników, pozostawiając skórę jędrną i napięta. 

STOSOWANIE
Ampułkę otworzyć za pomocą otwieracza dołączonego do opakowania, odłamując szyj-
kę w miejscu oznaczonym pierścieniem. Zawartość rozprowadzić na twarz, szyję i dekolt 
delikatnie wklepując opuszkami palców. Pozostawić do wchłonięcia, po czym zastosować 
odpowiedni do rodzaju skóry krem pielęgnacyjny. Stosować rano i/lub wieczorem w formie 
co najmniej kilkudniowej kuracji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Produkt kosmetyczny, wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i bło-
ną śluzową.  Po użyciu zastosować krem z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50+. Nie poły-
kać. Chronić przed dziećmi.



Antidotum dla skóry venome-global.com

DZIAŁANIE
Serum GLOW to unikalne połączenie składników o działaniu antyoksydacyjnym i rozja-
śniającym koloryt skóry. 

Zawarty w ampułkach glukozyd askorbylu, który jest połączeniem pochodnej witaminy C 
z cząsteczką glukozy, ma właściwości wnikania w głębsze partie skóry dzięki czemu jest w 
stanie skutecznie rozjaśniać przebarwienia oraz chronić włókna kolagenu i elastyny przed 
destrukcyjnym działaniem wolnych rodników. 

VENOME SKIN ANTIDOTE GLOW

2 ml

PROMIENNY WYGLĄD, RÓWNOMIERNY KOLORYT 
I NATURALNA ŚWIEŻOŚĆ

WSKAZANIA:

Skóra ziemista

Przebarwienia i melasmy

Wsparcie terapii kwasami ca-
łorocznymi lub złuszczającymi

Brak jędrności i blasku

Kwas traneksamowy pomaga hamować nadmierne wydzielanie melaniny w jednym 
punkcie, minimalizując ryzyko powstawania kolejnych przebarwień. Dzięki swoim właści-
wością wzmacniającym naczynka krwionośnie, zmniejsza widoczność rumienia oraz ryzy-
ko powstawania pajączków. 

Arbutyna działa depigmentacyjnie, dzięki hamowaniu syntezy melaniny przez redukcję 
aktywności enzymu tyrozynazy. Zawartość Oligopeptydu-34 pomaga chronić komórki 
skóry przed starzeniem się oraz stymulować powstawanie nowych włókien kolagenu i 
elastyny. Wysokie stężenie kwasu bursztynowego pomaga redukować ilość wolnych rod-
ników oraz stopować reakcje zapalne, które mogą przyczynić się do powstawania nowych 
ognisk przebarwień.

STOSOWANIE
Ampułkę otworzyć za pomocą otwieracza dołączonego do opakowania, odłamując szyj-
kę w miejscu oznaczonym pierścieniem. Zawartość rozprowadzić na twarz, szyję i dekolt 
delikatnie wklepując opuszkami palców. Pozostawić do wchłonięcia, po czym zastosować 
odpowiedni do rodzaju skóry krem pielęgnacyjny. Stosować rano i/lub wieczorem w formie 
co najmniej kilkudniowej kuracji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Produkt kosmetyczny, wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i bło-
ną śluzową.  Po użyciu zastosować krem z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50+. Nie poły-
kać. Chronić przed dziećmi.
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