
BIOSTYMULATOR
TKANKOWY

NA BAZIE
KOLAGENU RH

I KWASU
HIALURONOWEGO



Stymulatory tkankowe?
Stymulatory tkankowe to wykorzystywane w medycynie

przeciwstarzeniowej preparaty, służące do odbudowy

struktury skóry, dzięki stymulacji komórek skóry,

kolagenu i elastyny. Po zaaplikowaniu dają bardzo

naturalne efekty poprawy jędrności, gęstości oraz jakości

skóry. Stymulatory najczęściej są na bazie: kolagenu, kwasu

hialuronowego, peptydów, aminokwasów

CZYM SĄ



BUDOWA SKÓRY



JEST TO POLACZENIE NIEUSIECIOWANEGO

KWASU HIALURONOWEGO Z

REKOMBINOWANYM KOLAGENEM RH, KTORY

PODANY DO SKORY WLASCIWEJ ODBUDOWUJE

UBYTKI KOLAGENU TYPU 1 A TAKZE STYMULUJE

FIBROBLASTY DO SYNTEZY KOLAGENU TYPU 3,

A ZAWARTY W NIM KWAS HIALURONOWY

POWODUJE MAKSYMALNE NAWILZENIE

WLOKIEN KOLAGENOWYCH, ELASTYNOWYCH I

RETIKULINOWYCH, DAJAC EKSTEMALNY EFEKT

WYGLADZENIA, NAWILZENIA I NAPIECIA SKORY



SPOSOBY SPOWOLNIENIA PROCESOW STARZENIA

W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ MAMY 3 GLOWNE SPOSOBY

SPOWOLNIENIA PROCESOW STARZENIA:
1. REWITALIZACJA: NAWILZANIE
2. STYMULACJA: ODBUDOWA UBYTKOW TKANKOWYCH
3. REDERMALIZACJA: POLACZENIE REWITALIZACJI I STYMULACJI



Czym jest Kolagen
To jedno z najważniejszych białek w organizmie, bo jest głównym budulcem tkanki łącznej. Tkanka łączna stanowi
„miękkie” rusztowanie wewnątrz ciała, zapewnia podporę narządom, ochrania wrażliwe części
ciała i jest głównym składnikiem skóry. Najwięcej kolagenu jest w skórze właściwej. Jego rola jest bardzo istotna. 

Tworzy pewien rodzaj siateczki-rusztowania, ktore odpowiada przede wszystkim za: sztywność,
wytrzymałość, odporność naszej skory.
Niestety juz po 25 roku zycia kolagenu
zaczyna nam w skórze ubywac,
a mniej więcej od 30 roku życia więcej kolagenu
ubywa niż się tworzy, co wynika z tego,
że komórki mają mniejszą wydajność i nie
nadążają z naprawianiem różnych mikrouszkodzeń.

Podsumowując kolagen jest to cement,
który utrzymuje wszystko na swoim miejscu
pełniąc kluczową rolę strukturalną
w utrzymywaniu architektury i kształtu tkanek.



Kolagen
odzwierzęcy

Powszechnie stosowanymi źródłami kolagenu są bydło i świnie,
ale ich zastosowania są ograniczone ze względu na ryzyko
przenoszenia chorób odzwierzęcych, odpowiedź immunologiczną
i ograniczenia religijne. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy
sie kolagen typu I wyizolowany ze ścięgien końskich, natomiast
kojarzy on się ludziom z pozytywnymi emocjami związanymi
z tymi zwierzętami takimi jak czulość, przywiązanie i bliskość.
Doprowadziło to do postrzegania koni jako zwierząt domowych,
dlatego duża część klientek ma obiekcje do tego typu zabiegów.



KOLAGEN RH
SERYCYNA - CZYLI JEDWAB W PŁYNIE

Historia jedwabiu zaczęła się prawdopodobnie sześć tysięcy lat przed naszą

erą w Indiach, gdzie kokony jedwabników żyjących dziko zbierano w lasach.

Znaleziska archeologiczne wskazują, że jedwab wytwarzano już w

starożytnych Chinach, około 2700 lat p.n.e. 

Podstawowymi składnikami jedwabiu jest fibroina i serycyna. 

Fibroina to główne „nitki” jedwabiu.

Jeszcze w 2005 roku (niektórzy niszowi wytwórcy robią to do dzisiaj)

kolagen naturalny filtrowano właśnie poprzez jedwab, ale pozbawiony już

znacznej części serycyny – kleju jedwabnego, który otacza fibroinę i

pomaga łączyć się tym włóknom tworząc kokon.

W technologii pozyskiwania serycyny usuwa się fibroinę, jako substancję

zbędną i trudno emulgującą. Z kolagenem uzyskanym nowymi metodami

technologicznymi (chodzi o kolagen RH)- który jest wdzięcznym materiałem

do mieszania, czy rekonstytucji go z wieloma bardzo obiecującymi

substancjami – fibroina się jednak „kłóci”, gdyż jest naładowana ujemnie, a

kolagen dodatnio. Można z nim natomiast zmieszać serycynę.



Azjaci pozyskują serycynę zupełnie inaczej niż wszyscy. 

Wszędzie na świecie robi się to poprzez użycie środka alkalizującego,

surfaktantu i enzymów. Jednak metoda stosowana w Japonii czy Koreii  –

nie pozwala tracić jakichkolwiek właściwości tej substancji (serycyny). 

Jako, że serycyna jest proteiną rozpuszczalną w wodzie, używa się do

procesu wody jonowej 

z odrobiną soli jako katalizatora elektrolizy. Taki sposób pozwala

ekstrahować serycynę bez rozpuszczenia fibroiny, dzięki czemu mikrobiałka

jedwabiu maja znacznie mniejszą wielkość i masę cząsteczek, co w

medycynie estetycznej i kosmetologii jest niezwykle istotne. Do produkcji

używane są kokony wyłącznie z własnych, specjalistycznych hodowli

jedwabników.

Pozyskiwanie serycyny



1. Nawilżające – serycyna ma silne właściwości retencji wody na i w skórze.
Jest naturalnym czynnikiem nawilżającym (NMF – Natural Moisturising
Factor)

2. Tworzenie membrany – serycyna tworzy mikro-film, który powstrzymuje
ucieczkę wody ze skóry. Skóra oddycha, a woda nie ucieka.

3. Działanie przeciwstarzeniowe – jest silnym przeciwutleniaczem – chroni
przez wolnymi rodnikami tlenowymi, czyli zmniejsza stres oksydacyjny

4. Hamowanie aktywności tyrozynazy – ujednolica koloryt skóry

5. Zwiększanie aktywności enzymów degradujących desmosomy w
warstwie rogowej naskórka, co powoduje naturalne peelingowanie
zrogowaciałego naskórka i przyspiesza proces tworzenia nowej warstwy.

WŁAŚCIWOŚCI SERYCYNY:



– klej jedwabnika, który posiada genialne właściwości

odbudowy skóry i utrzymania jej naturalnej wilgotności.

Opisana technologia elektrolizy jonowej jest bardzo

czasochłonna, ale za to nie pogarsza właściwości substancji,

jak wszechobecne metody z enzymami i środkiem

alkalizującym. Dlatego kolagen RH Ashanti jest światowym

liderem wśród stymulatorów na bazie kolagenu 

Serycyna 



Jest substancją zdolną do wiązania ogromnej ilości wody.

Dzięki tej charakterystyce zapewnia on utrzymywani

odpowiedniej i naturalnej wilgotności skóry.W odpowiednich

stężeniach powoduje odtwarzanie optymalnego środowiska

fizjologicznego, sprzyjając mnożeniu się i migracji

fibroblastów oraz wtórnej syntezie kolagenu i innych

składników matrycy pozakomórkowej • Działa jako

zmiatacz wolnych rodników.

KWAS HIALURONOWY
NIEUSIECIOWANY



skóra wiotka, pergaminowa, drobne zmarszczki (niesamowity wygładzacz)

 zmarszczki palacza

 szyja, dekolt, dłonie

 dolina łez

 czoło

 linie marionetki

 rozstępy

 blizny

 wiotkość skóry na ciele

WSKAZANIA DO ASHANTI



Zalety
BIOZGODNY

 BIOKOMPATYBILNY

 NIE UCZULA

 SZYBKA REKONWALESCENCJA

 SPEKTAKULARNE EFEKTY

 PRODUKT W GOTOWEJ AMPUŁKOSTRZYKAWCE

 ZABIEG STOSUNKOWO BEZBOLESNY



TECHNIKA
PODANIA

Rekomendowane igły 30G 4mm/ 30 G13mm

- DEPOZYTOWA, DO SKÓRY WŁAŚCIWEJ
- LINIOWA WSTECZNA
( BRUZDY NOSOWO-WARGOWE,
LINIE MARIONETKI)







CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

NIEWYROWNANA CUKRZYCA

 EPILEPSJA

 LEKI PRZECIWWZAKRZEPOWE

 OPRYSZCZKA

 TENDENCJE DO BLIZNOWCÓW

PRZECIWWSKAZANIA



DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ


