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Kamieninių ląstelių gydymas naudojant  retos obuolių rūšies 
"Uttwiler Spätlauber"  ekstraktą. 
    Atlieknat vienus iš pirmųjų bandymų paaiškėjo, kad  šio augalo 

kamieninės ląstelės turi didelį gyvybingumą. Su 0,1% Spatlauber 

ekstrakto koncentratu, žmogaus kamieninių ląstelių aktyvumas 

padidėjo 80%. 

    Kitas mokslinis in-vitro eksperimentas susijęs su fibroblasto 

ląstelėmis. Šios ląstelės paprastai būna odos jungiamajame audinyje. 

Fibroblastai gamina kolageną, gliukozaminoglikanus, retikulinius ir elastinius pluoštus ir glikoproteinus, 

kurie yra ekstraląstelinės matricos dalis (ląstelių jungiamojo audinio dalis). Fibroblastai ne tik palaiko odos 

struktūros struktūrą, bet ir atlieka lemiamą vaidmenį žaizdų gydymui. 

    Eksperimento metu, gydant fibroblastais vandenilio peroksidu per dvi valandas kamieninės ląstelės greitai 

išnyko. Po to ląstelės buvo inkubuojamos su 2% Uttwiler ekstraktu. Tai veiksmingai neutralizavo genų 

ekspresijos reguliavimą. Mokslininkai taip pat nustatė, kad svarbus antioksidantų fermentas, 

hemebenzogenas, kuris vaidina svarbų vaidmenį atstatant oksidacinį stresą, taip pat buvo stimuliuotas.  

    Visų tyrimų ir studijų metu išsiaiškinta, jog Uttwiler Spatlauber turi ypatingą poveikį raukšlių mažinimui. 

Naudojant  kremus su 2% Uttwiler Spatlauber  ekstraktu buvo vartojamas kartu su lecitino liposomomis. Po 

2 savaičių raukšlių gylis buvo sumažintas 8%, o po 4 savaičių – 15%. 

   Malus Domestica ekstraktas (kilęs iš Uttwiler Spatlauber) optimaliai apsaugo nišą, kurioje yra 

kamieninės  ląstelės. Šio ekstrakto pagalba kamieninės ląstelės liks gyvybingos arba  išlaikys gerą būklę, tuo 

pačiu pagerindamos odos būklę. Odos senėjimo procesas sustabdomas ir raukšlės žymiai sumažinamos. 

 

 

 

 

 
Paprastoji obelis                      Uttwiler Spatlauber  

 

po nuskynimo 4mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senstanti ir pažeista oda 

Odos Charakteristika 

Oda aiškiai sudribusi ir raukšlėta 

Oda labai jautri išorės poveikiui 

Oda nedrėkinama, viršutinis odos sluoksnis greitai išdžiūsta 

Odos viršutinis epidermio sluoksnis (stratum corneum) yra labai plonas. Odos apsauga dėl šio fakto 

labai sumažėjusi. 

Naudojimo instrukcijos 

- 1 fazė: Phyto Cellular pilingas 

Šis pilingas veidą/kaklą/dekolte liniją giliai, efektyviai, tuo pačiu švelniai išvalo. Nulaužkite ampulę 

ir gausiai užtepkite ant odos. Palikite, kad oda ją įgertų, po to pašalinkite su drėgna servetėle ar 

tamponu. 

- 2 fazė: Phyto Cellular Gelis ir Phyto Cellular Granulės 

Sumaišykite Phyto Cellular Gelį ir granules mentele, ant odos tepkite šepetėliu. Palikite mišinį ant 

odos 10-15 min. kad gerai įsigertų. Po to masažuokite keliamaisiais judesiais. 

- 3 fazė: Phyto Cellular serumas 

Užneškite Phyto Cellular serumą ant veido/kaklo/dekolte ir įmasažuokite į odą. 

- 4 fazė: Phyto Cellular kaukė 

Užtepkite Phyto Cellular kaukę ant veido /kaklo/dekolte storu sluoksniu ir leskite įsigerti į odą 15-20 

min. tada pašalinkite su drėgna šiltu kompresu ar tamponu. 

Rezultatai 

Kamieninių ląstelių gyvavimo laikas pailginamas. 

Keramidai užtikrina, kad užaugintos kamieninės ląstelės lengvai skverbiasi į nišą tarp epidermio ir 

dermos, kurioje yra kamieninės ląstelės. 

Užaugintų kamieninių ląstelių skverbimasis užtikrina odos kamieninių ląstelių gyvybingumą. 

Tai atjaunina odą, ją sustiprina. 

Pašalinamos dehidratacijos priežastys, oda atrodo pilnesnė. 

Oda atrodo atjaunėjusi ir sveika. 

Ingredientai 

Phyto Cellular Peeling: Vanduo, karbomerai, Propilen Glikolis, Bacillus Fermentas, Natrio L-PCA, Aloe Vera, 

Titano dioksidas, Betainas, Anhidruotas USP, Alantoinas, Malus domestica, Xanthan gum, Glicerinas, Lecitinas, 

Fenoksietanolis, Natrio hyalorunatas, Jodopropinilas, Butil karbamatas, Trietanolaminas. 

Aktyvūs Ingredientai 
Prolpilenglikolis – saugo nuo dehidratacijos 

Baccilus ferment - skaido fermentus, atnaujina odos ląsteles 

Sodium L - PCA drėkinantis faktorius 

Aloe vera - raminantis gydantis efektas 

Betainas - ilgalaikis odos drėkinimas 

Alantoinas – stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą 

Malus Domestica - apsaugo kamienines odos ląsteles, suteikia odai gyvybingumo 

Glicerinas, Lecitinas - odos drėkinimas. 



Phyto Cellular Gelis: Vanduo, Karbomerai, Chamomilla Recutitta, Propilen Glikolis, Bacillus Fermentas, Natrio L-

PCA, Aloe Vera, Titano dioksidas, Betainas, Anhidruotas USP, Alantoinas, Malus domestica, Xanthan gum, 

Glicerinas, Lecitinas, Fenoksietanolis, Natrio hyalorunatas, Jodopropinilas, Butil karbamatas. 

Aktyvūs ingredientai: 
Chamomila Recutitta – baktericidas 

Sodium L-PCA drėkinantis faktorius 

Aloe vera - raminantis gydantis efektas 

Betainas - ilgalaikis odos drėkinimas 

Alantoinas – stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą 

Malus Domestica pasaugo kamienines odos ląsteles, suteikia odai gyvybingumo 

Glicerinas, Lecitinas - odos drėkinimas. 

Phyto Cellular Granulės: 
Betaine Anhidritas - ilgalaikis drėkinimas 

Malkinė rūgštis- mažina poras ir sutvirtina odą 

Phyto Cellular Serumas: Vanduo , Karbomerai, Imperata Cylindrica, PEG-8, Glicerinas, Malus Domestica, 

Glicerinas, Lecitinas, Fenoksietanolis, Fosfolipidai, Karnoizinas, Tokoferolis, Silybum Marianum, Glicerinas, 

Alkoholis, Natrio Hyalorunatas, D-Pantenolis, Natrio L-PCA, Jodopropilo Butil karbonatas, Trietanolaminas. 
Aktyvūs ingredientai: 

Imperata Cylindrica – antioksidantas 

Silybum Marianum – antioksidantas 

Sodium L-PCA drėkinantis faktorius 

Aloe vera - raminantis gydantis efektas 

Betainas- ilgalaikis odos drėkinimas 

Alantoinas – stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą 

Malus Domestica - apsaugo kamienines odos ląsteles, suteikia odai gyvybingumo 

Glicerinas, Lecitinas - odos drėkinimas. 

 

Phyto Cellular kaukė: Vanduo, Karbomerai, Akrilamidas, natrio Akrilato kopolimeras, Dimetikonas, 

Arctostaphylos Uva-Ursi ekstraktas, Mitracarpus Scaber ekstraktas, Malus domestica ekstraktas, Xnathan Gum, 

Glicerinas, Lecitinas, Fenoksietanolis, Silica, Natrio Hyalorunatas, Jodoproponil butilkarbonatas. 

Aktyvūs ingredientai 
Arctostaphylos Uva-Ursi ekstraktas, Mitracarpus Scaber ekstraktas,Malus domestica ekstraktas- vaisių ląstelių 

ekstraktai kurie saugo kamienines ląsteles, atjaunina odos išvaizdą, pagyvina odą, daro ją minkšta, lygia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Phyto Cellular  procedūra 

Senstanti ir pažeista oda. 

a)   Nusivalykite rankas su Pre Care valomosiomis putomis.  01 min. 

b)  Nuvalykite akis /lūpas Pre care makiažo valikliu. 02 min. 

c)   Užtepkit Pre Care Vitamin Rich pienelį, masažuoti, po to nuvalyti visa tai kempinėle ar 

kompresu. 04 min. 

d)  Užtepkite Pre Care Vitamin Rich losjoną su medvilnės tampono, pašalinkite makiažo ir 

valomojo pienelio likučius. 01 min. 

e)  1 fazė: Užtepkite Phyto Cellular Pilingą ant veido /kaklo/dekolte palikite 10 min. 

f)   pašalinkite šveitiklį su kaukės tamponu ar rankšluosčiu Atstatykite odos Ph Pre Care Vitamin 

Rich losjonu. 05 min. 

g)  2 fazė: Sumaišykite Phyto Cellular Gelį ir granules mentele, ant odos tepkite šepetėliu. Palikite 

mišinį ant odos 10-15 min. kad gerai įsigertų. Po to masažuokite keliamaisiais judesiais 20 min. 

  h)  3 fazė: Phyto Cellular serumas 

Užneškite Phyto Cellular serumą ant veido/kaklo/dekolte ir įmasažuokite į odą 04min. 

  i)  4 fazė: Phyto Cellular kaukė 

Užtepkite Phyto Cellular kaukę ant veido /kaklo/dekolte storu sluoksniu ir lesikite įsigerti į odą 15-20 

min. Tada pašalinkite su drėgna šiltu kompresu ar tamponu 27 min. 

j)    Atšviežinkite odą su Pre care Vitamin Rich losjonu 01min. 

k)   Tepkite Pepha Tight akių serumą aplink akis 02min. 

l)Užtepkite Retinol Pro Formula prieš raukšlinį kremą ant veido, kaklo, dekolte ir masažuokite 

švelniais judesiais 02 min. 

 Procedūros trukmė +/- 76min 

Naudojamos medžiagos 

Pre Care valomosios putos 

Pre Care akių makiažo nuėmėjas 

Pre Care Vitamin Rich valomasis pienelis 

Pre Care Vitamin Rich losjonas 

Phyto Cellular procedūra 

Phyto Cellular dienos kremas 

Phyto Cellular naktinis kremas 

 

Phyto Cellular Procedūra senėjančiai ir pažeistai odai 

Phyto Cellular Procedūra senėjančiai ir pažeistai odai-  procedūra su įranga 

Įrangos naudojimas 

Garintuvas: Garinti 10 min. po gilaus valymo su veido šveitikliu ar veido pilingo. 

Šepetėlis: Naudoti keletą minučių su valymo pieneliu ar gilaus valymo su veido šveitikliu ar veido pilingu. 

Vakuumas/purkštuvas: Naudokite vakuuminę dalį pašalinti nešvarumams po garinimo, galima naudoti taip 

pat masažui ir raukšlių korekcijai. Purkštuvas naudojamas atšviežinti odai su losjonu arba fiksacijai. 

Jonizatorius: Jonizacija naudojama ampulių turinio absorbcijai gerinti. 

Aukšto dažnio įrenginys: Naudojamas tik odai, kuri turi žemą deguonies lygį bei riebiai odai. Po vakuumo 

etapo. 

Infraraudonųjų spindulių lempa: Naudojama su visomis kremo kaukėmis ir veido pilingu siekiant 

sutrumpinti procedūros trukmę. 

Procedūros trukmė: +/- 87 min. 

Rekomenduojama kaina su Laneche produktais 

Kaina manualinei terapijai +15 proc. 


