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APPLE LIFT Selle seeria alus on rakukultuur, mis on 
valmistatud ohustatud õunaliikidest (Uttwiler Sp 
ica tlauber või Malus Domestica). Õuna 
ainulaadne omadus on selle säilimise aeg.
Täiskasvanud tüvirakud esinevad ka inimese 
naha väliskihis, epidermises. Neid rakke 
nimetatakse epidermise tüvirakkudeks ja neid 
leidub epidermise sisemises kihis (basaalkiht).



APPLE LIFT
Mibelle Biochemistry suutis laiahaardelistes uuringutes näidata, et õuna tüvirakkudel põhinev toimeaine
PhytoCellTec ™ Malus Domestica suurendab naha tüvirakkude elujõudu ja pikaealisust, kaitseb neid
keskkonnast põhjustatud stressi kahjustuste eest ja lükkab seega naha vananemisprotsesse edasi.
Malus Domestica tüvirakkude ekstrakti mõjul säilitavad epidermise tüvirakud kauem elujõudu ning on
Võimelised moodustama uut kude ja uuendama nahka.

Tooted:
APPLE LIFT MOISTURIZING CREAM - NIISUTAV KREEM
Kreem põhineb PhytoCellTec ™ Malus Domestica'l, õuna tüvirakkude aktiivsel ekstraktil, mis suurendab naha tüvirakkude elujõudu ja 
pikaealisust, kaitseb neid keskkonnast põhjustatud kahjustuste eest ja lükkab edasi naha vananemisprotsesse. See päevakreem 
sisaldab tõhusaid päikesekaitsekreeme UV-A ja UV-B jaoks. See on rikastatud jojobaõli ja E-vitamiiniga, mis on võimas niisutaja, 
hüaluroonhape.
APPLE LIFT NOURISHING CREAM - TOITEV KREEM
Kreem on väga rikkaliku tekstuuriga, põhineb PhytoCellTec ™ Malus Domestica'l, õuna tüvirakkude aktiivsel ekstraktil, mis suurendab 
naha tüvirakkude elujõudu ja pikaealisust, kaitseb neid keskkonnastressi põhjustatud kahjustuste eest ja lükkab edasi naha 
vananemisprotsesse. Kreem on rikastatud jojobaõli ja E-vitamiiniga..
APPLE LIFT SERUM - SEERUM
Rikkalik seerum, mis sisaldab eri koostisega vananemisvastaseid koostisosi: PhytoCellTec ™ Malus Domestica, õuna tüvirakkude 
aktiivne ekstrakt, VC-IP, C-vitamiini spetsiaalne stabiilne aktiivvorm, DPHP (dipalmitoüülhüdroksüproliin), kollageenamino hape, mis 
stimuleerib kollageeni, oliiviõli skvalaani (naha rasu ja hüdrolipiidse kile üks peamisi komponente, see hoiab ära niiskuse kao ning 
taastab naha elastsuse) ning E-vitamiini sünteesi.
APPLE LIFT MASK
Savimask, mis kuivab täpselt sobivale tasemele, et rasu ülejääk imenduks nahka kuivatamata.
Mask on rikastatud õuna tüvirakkude aktiivse ekstrakti PhytoCellTec ™ Malus Domesticaga  ja see jätab naha niiskeks, pehmeks ja 
glamuurseks.


