Pure Cell Treatment revolutionerar hudvården
med levande stamceller från växtrike
Pure Cell Treatment från MARIA ÅKERBERG är en ansiktsbehandling som tar vara
på den näringsrika livskraften i levande stamceller från Rosenrot: Antioxidanter och
vitaminer inkapslade i växtens cellmembran. Cellerna hålls vid liv ända tills de läggs
på huden och masseras in. Med denna världsnyhet tog vi naturlig, ekologisk hudvård
till en helt ny nivå
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Högintensiv näring på cellnivå
Pure Cell Treatment tar vara på cellkärnans mest aktiva antioxidanter och sätter igång
en unik uppbyggnad av huden, vars celler tillförs högintensiv näring på ett sätt som
knappt varit möjligt tidigare. Huden får ny kraft att reparera sig själv. Stamcellernas
höga halter av antioxidanter ger huden omedelbar vitalitet och lyster, men viktigast är
att de bygger upp huden på lång sikt, på cellnivå. Behandlingen passar alla, men ger
mest synligt resultat på mogen hud
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Detta gör Pure Cell Treatment:
• Ökar cellförnyelse
• Gör dina egna hudceller mer motståndskraftig
• Skyddar huden mot fria radikale
• Stimulerar kollagenproduktione
• Bygger upp hudens skyddande syramante
• Ger lyste
• Påskyndar reparationssystemet i hude
• Ökar vitalitet och späns
• Passar alla hudtype
• Ger både omedelbara och långsiktiga resulta
Boka en Pure Cell Treatment och upplev skillnaden!

Rena, levande stamceller från Rosenrot
Stamceller är ospecialiserade celler, vars slutliga funktion ännu inte har bestämts.
Därför anpassar de sig och ger effekt på alla hudtyper och hudtillstånd. Hudens egna
förutsättningar avgör hur den ska använda stamcellernas näring för att reparera sig
själv. Cellerna kommer inte från djur eller bakterier, utan är växtceller med ren
livskraft från växtriket
Rosenrot har sedan länge använts som en läkeväxt inom traditionell medicin, tack
vare sina antiin ammatoriska egenskaper och sitt höga innehåll av antioxidanter. Som
kosttillskott används den för att öka fysisk och mental prestation, motverka trötthet,
stress och depression
Mångårig forskning och egen odling
Tidigare har användningen av stamceller i hudvård avfärdats eftersom ingen tidigare
har lyckats hålla dem vid liv tillräckligt länge. Dessutom har det ansetts näst intill
omöjligt att odla fram stamceller från växter. Vår odling är resultatet av ett mångårigt
samarbetsprojekt med ursprung från forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) i Alnarp. Vi odlar stamcellerna i en skyddad miljö som anpassas för att de ska
nå sin fulla potential med högintensiv näring
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Pure Cell Treatment passar alla, alltid
Det nns inga kontraindikationer som säger att man inte bör genomgå behandlingen
vid speci ka tillstånd. Eftersom stamcellerna anpassar sig till och verkar på det
aktuella hudtillståndet, kan behandlingen göras på alla hudtyper. Den kan också
genomföras när som helst på året när huden behöver stärkas och revitaliseras. Vi
rekommenderar en professionell ansiktsbehandling var sjätte vecka, kompletterad
med en god daglig hudvård hemma.

