BIOBOTULINA
PATENT LEIM: ALTERNATYWA DLA BOTOKSU
LEIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM DLA TWOJEJ SKÓRY
Laboratorium Leim z siedzib firmy w Alcoy w Hiszpanii, od 1978 roku specializuje si w
produkcji wysokiej jako ci kosmetyków w tym kosmoceutyków, które znalazły odbiorców
w ponad 70 krajach na całym wiecie.
W roku 2014 Hiszpa skie laboratorium Leim zrewolucjonizowało profesjonalny rynek
kosmetyczny wprowadzaj c do gabinetów kosmetycznych innowacyjny zabieg
odmładzaj cy Biobotulina plus Retinol oparty na zawarto ci peptydów biomimetycznych
oraz retinolu.
Linia Biobotulina skierowana jest głównie dla osób z oznakami miostarzenia, czyli
zmianami wynikaj cymi z mimiki. Zalecana jest zarówno dla osób młodych jak i
dojrzałych.
Peptydy biomimetyczne to syntetyczne zwi zki chemiczne działaj ce na zasadzie wiernego
na ladowania naturalnych, obecnych w organizmie substancji steruj cych procesami
metabolicznymi oddziałuj cymi bezpo rednio na komórki docelowe.
Obecnie w medycynie estetycznej stosuje si ponad 300 peptydów biomimetycznych. Około
100 kolejnych jest w fazie dalszych bada i w trakcie procesu rejestracji.
Znalazły one zastosowanie w kilku głównych wskazaniach ze wzgl du na wła ciwo ci:
– przeciwstarzeniowe (anti-aging)
– przeciw pigmentacyjne
– powstrzymuj ce wypadanie włosów,
– antycellulitowe
Laboratorium Leim proponuj c zabieg z pogranicza kosmetologii oraz medycyny
estetycznej, wykorzystuj c wpływ peptydów na skór pacjenta, oferuje
nieinwazyjny zabieg Biobotulina plus Retinol.

Składniki odpowiadaj ce za efekt zabiegu to :
INCI : Palmitoyl Tripeptide-5
Nazwa handlowa : SYN® – COLL
Peptydy sygnałowe s zwi zkami wykazuj cymi zdolno
do inicjowania procesów
wewn trzkomórkowych, stymuluj cych syntez kolagenu, a te o odpowiedniej długo ci
ła cucha i sekwencji aminokwasów, wpływaj na wzrost fibroblastów skóry wła ciwej.

Kompozycja SYN®-COLL :
• zawiera peptyd stymuluj cy syntez kolagenu, poprzez wi zanie si z TGF- (czynnik
odpowiedzialny za wzrost komórek), sekwencja tego peptydu natomiast jest
elementem struktury Trombospondyny I (TSP), odpowiedzialnej za aktywowanie TGF
– B.
• wpływa równie na syntez hialuronianu sodu, wykazuj c tym samym intensywne
działanie nawil aj ce skór
• jest inhibitorem prozapalnych cytokin wpływaj cych na tempo powstawania
zmarszczek oraz utrat j drno ci skóry.
Testy in-vitro wykazały zwi kszon ilo
SYN®-COLL w ró nych st eniach.

kolagenu w fibroblastach po zastosowaniu

W wyniku stosowania kompleksu przez 84 dni, stan skóry u
osób poddanych badaniu poprawił si a o 350% w stosunku
do osób stosuj cych placebo.

INCI : Acetyl heksapeptyd – 8
Nazwa handlowa : ARGIRELINE®
Jest heksapeptydem inhibituj cym uwalnianie acetylocholiny, blokuj c tym samym
przekazywanie informacji o skurczu mi ni.
Badania in-vivo przeprowadzone na grupie 10 zdrowych kobiet potwierdziły terapeutyczne
działanie Argireliny. Sporz dzono emulsj O/W, w której peptyd stanowił 10% wagowych
wszystkich składników. Grupa badanych osób stosowała krem dwa razy dziennie przez 30
dni. Pomiary gł boko ci zmarszczek zostały wykonane przed zastosowaniem kremu oraz w
15 dniu i w 30 dniu jego stosowania.
Zastosowanie kremu z dodatkiem Acetyl heksapeptyd-8 zmniejszyło gł boko
zmarszczek a o 30% !!
Zmniejszenie cz sto ci wyst powania skurczów mi ni daje efekt zmniejszenia zmarszczek
i poprawienia wygl du skóry.

Działanie peptydów biomimetycznych w zabiegu Biobotulina plus retinol wspomagaj
równie inne składniki aktywne, takie jak : retinol, wysokoskoncentrowany kompleks
kwasu hialuronowego, AHA oraz elastyna i kolagen, dzi ki którym zabieg gwarantuje
spektakularne efekty :

•
•
•
•

spłycenie zmarszczek mimicznych
zag szczenie naskórka
uaktywnienie procesów samonaprawczych skóry
widoczne poj drnienie i nawil enie skóry

Schemat zabiegu Biobotulina plus Retinol
1. Demakija skóry klientki nale y wykona przy pomocy mleczka oraz toniku
Biobotulina, zawieraj cego peptyd biomimetyczny, wpływaj cy na rozlu nienie
mi ni twarzy.
2. Na osuszon skór klientki nakładamy cienk warstw maski Biobotulina z alfahydroksykwasami, pami taj c o zabezpieczeniu oczu i ust. Jest to niezb dny wst p do
zabiegu, który w delikatny sposób rozpuszcza martwy naskórek oraz przygotowuje
skór do absorbcji składników aktywnych zawartych w dalszych etapach zabiegu.
Mask , w zale no ci od wieku pacjentki i typu cery, pozostawiamy na 2 do 4 minut a
nast pnie zmywamy j du ilo ci ciepłej wody ( uwa aj c na okolic oczu oraz ust).
Mask Biobotulina mo na wykorzysta równie w trakcie innych zabiegów ł cz c j z innymi kosmetykami profesjonalnymi.
Na przemiennie z mask - co drugi zabieg, mo emy stosowa peeling Biobotulina,
który jest polecany równie w piel gnacji domowej. Nigdy nie nale y stosowa maski
AHA oraz peelingu podczas jednego zabiegu.
3. Po usuni ciu maski Biobotulina tonizujemy i osuszamy skór .
4. Kolejnym krokiem jest aplikacja ampułki Biobotulina z zawarto ci stymuluj cego
kompleksu zawieraj cego : kolagen, elastyn , kwas hialuronowy oraz
niskocz steczkowy neuropeptyd biomimetyczny ( który działa podobnie jak toksyna
botulinowa). W efekcie wymienionych składników skóra pacjentki zostaje
wygładzona, a proces prowadz cy do powi kszania si zmarszczek oraz linii
mimicznych- zahamowany.

Po zako czeniu aplikacji ampułki przechodzimy do aplikacji kremu Biobotulina z
zawarto ci : octanu tokoferolu, który wykazuje działanie antyoksydacyjne,
wzmacniaj ce ciany naczy krwiono nych oraz intensywnie nawil aj ce ( wpływa na
TEWL), retinolu, peptydu biomimetycznego oraz kwasu hialuronowego.
Po aplikacji kremu, polecamy wykona delikatny masa .
Zastosowanie kremu powoduje tak e błyskawiczne rozlu nienie mi ni mimicznych
co w spektakularny sposób daje efekty natychmiastowego liftingu.
5. Nast pnie po aplikacji w/w preparatów przygotowujemy gumow mask , któr
pozostawiamy na twarzy klientki 25 minut.
6. Je li skóra naszej klientki wykazuje skłonno ci do tworzenia si bruzd – dodatkowo w
te partie polecamy wmasowa zawarto kapsułki Biobotulina pochodzenia
ro linnego, wolnej od wszelkich substancji pochodzenia zwierz cego. Kapsułki
zawieraj zwi zki krzemu, glikolipidy, lecytyn oraz acetyl heksapaptyd.
Wydajno i integralno składników aktywnych jest chroniona od ich procesu
wytwarzania do dnia w którym s u ywane, dzi ki hermetycznemu sposobowi
produkcji oraz jednostkowych dawek.
Warto podkre li , e znakomite efekty uzyskuje si wykonuj c naprzemiennie krótkie serie
zabiegów Biobotulina oraz Retinol Q10 lift z zawarto ci czystego retinolu, który jest
bardzo znanym i cenionym składnikiem aktywnym, polecanym zarówno klientkom, którym
zale y na efekcie przeciwzmarszczkowym, jak i klientkom z cer atroficzn – bardzo
cie czon , w celu pogrubienia warstwy naskórka.
Retinol posiada tak e wła ciwo ci antybakteryjne, reguluj ce prace gruczołów łojowych,
zabieg ten b dzie sprawdzał si idelanie równie przy cerach mieszanych, tłustych oraz z
tendencj do zmian tr dzikowych. Q10 natomiast wykazuje działanie dotleniaj ce oraz
nawil aj ce skór .
Domowa piel gnacja, która ma decyduj ce znaczenie w osi ganiu trwałych efektów spłycania
zmarszczek mimicznych, bazuje na peelingu, mleczku, toniku, kremie oraz kapsułkach
Biobotulina.
Zaleca si wykonanie minimum 4 do 10 zabiegów Biobotulina.
Najlepsze efekty osi ga si po ok. 3 miesi cach kuracji gabinetowej poł czonej z piel gnacj
domow z preparatami z serii Biobotulina.
Po zako czeniu serii zabiegów, zaleca si wykonywanie 1 do 2 zabiegów w miesi cu celem
podtrzymania uzyskanego efektu.
Proponowana cena zabiegu 230-280zł.
W przypadku silnego zwiotczenia skóry oraz zaburzonego owalu twarzy zabieg Biobotulina
mo na dodatkowo wzmocni zabiegami Ekspresslift.

