
VENOME STIMULATE
 STYMULACJA I ODBUDOWA STRUKTUR SKÓRY



Venome Stimulate Peptides Complex to kuracja rewitalizują-
ca o niezwykle zaawansowanej formule składającej się z czte-
rech peptydów, które wpływają bezpośrednio na blokowanie 
przesyłania impulsu elektrycznego do mięśnia za pośrednic-
twem neuroprzekaźnika, hamując skurcz i spłycając tym sa-
mym drobne linie zmarszczek powstałych na skutek nadmier-
nej ekspresji i mimiki. 

Kompleks dodatkowo stymuluje fibroblasty do produkcji no-
wych włókien białkowych takich jak kolagen i elastyna, które 
nadają skórze odpowiednią jędrność i prawidłową strukturę. 

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

VENOME STIMULATE

5 ml

PEPTIDES COMPLEX 

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 acety-
locholiny, co znacząco osłabia skurcze mięśni in vivo, zapo-
biegając tworzeniu się linii i zmarszczek mimicznych. Dodat-
kowo zwiększają syntezę kolagenu i elastyny oraz ograniczają 
powstawanie końcowych 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 wysyłane-
go 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) następuje intensywne wydzielanie ace-
tylocholiny zwanej neuroprzekaźnikiem, która rozprzestrzenia 
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.

LWIA 
ZMARSZCZKA

BRUZDY 
NOSOWO

-WARGOWE

OKOLICA 
BRODY

KURZE 
ŁAPKI

KOD KRESKOWY 
NAD USTAMI

REWITALIZACJA 
SKÓRY

Trademark Legend SNAP-8™ i Argireline™ są znakami towarowymi firmy 
Lipotec S.A. lub jej podmiotów zależnych.



Professional use only venome-global.com

Venome Stimulate Booster to produkt zawierający w swoim składzie Hialuronian 
Sodu. To produkt o silnych właściwościach higroskopijnych, dzięki czemu jest jednym z 
najskuteczniejszych składników nawilżających skórę oraz zapobiegających nadmiernej 
utracie wody z jej powierzchni. Pomaga w utrzymywaniu stabilności protein struktural-
nych: kolagenu oraz elastyny, przez co poprawia napięcie oraz elastyczność, zapew-
niając tym samym młody wygląd.

VENOME STIMULATE

5 ml

BOOSTER HA 6% 

WSKAZANIA

Sucha, ziemista skóra

Głębokie nawilżenie

Wygładzenie skóry

Rewitalizacja

Zwiększenie napięcia i elastyczności skóry

DZIAŁANIE
Kwas hialuronowy w stężeniu 6% głęboko nawilża i wygładza skórę, silnie ją rewitali-
zując.

SUCHA, 
ZIEMISTA 
SKÓRA

WYGŁADZENIE 
SKÓRY

ZWIĘKSZENIE 
NAPIĘCIA 

I ELASTYCZNOŚCI 

GŁĘBOKIE 
NAWILŻENIE

REWITALIZACJA



Professional use only venome-global.com

Tetrapeptyd-2, aktywny peptyd zwiększający jędrność i elastyczność, dzięki stymulacji 
produkcji jednego głównych komponentów skóry jakim jest kolagen. Niweluje powstałą 
wraz z wiekiem elastozę, zmniejszając ilość załamań skórnych zmarszczek i poprawia-
jąc gęstość. Kolagen Hydrolizowany, składnik aktywny poprawiający strukturę skóry, 
poprzez uzupełnianie niedoborów protein strukturalnych oraz powodując wzrost na-
wilżenia. Pomaga w redukcji zmarszczek, rozstępów oraz blizn. Hialuronian Sodu, 
substancja utrzymująca prawidłowe nawodnienie skóry, ze względu na wykazywanie 
silnych właściwości higroskopijnych (wiążących wodę).

VENOME STIMULATE

5 ml

COLLAGEN

WSKAZANIA

Sucha, ziemista skóra

Nawilżenie

Utrata blasku 

Spowalnianie procesów starzenia

Poprawa gęstości skóry

Pomoc w redukcji rozstępów, blizn i zmarszczek DZIAŁANIE
Preparat wspomaga spowalnianie procesów starzenia, umożliwia głębokie nawilżenie, 
przywracając skórze zdrowy blask.

SUCHA, 
ZIEMISTA SKÓRA

UTRATA BLASKU 

POPRAWA 
GĘSTOŚCI 

SKÓRY

NAWILŻENIE

SPOWALNIANIE 
PROCESÓW 
STARZENIA

POMOC W REDUKCJI 
ROZSTĘPÓW, BLIZN 

I ZMARSZCZEK
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