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DENNA NYA 
BEHANDLING 

MED 
VÄXTSTAMCELLER 

REDUCERAR  
DRAMATISKT  

DJUPA RYNKOR 
OCH SLAPP HUD 

I ANSIKTET 
OCH PÅ HALSEN  

PÅ ENDAST 

9 DAGAR

FÅ SYNBART FASTARE 
OCH YNGRE HUD 
PÅ 9 DAGAR MED 
NATURLIGA STAMCELLER 
FRÅN VÄXTRIKET.

Vår revolutionerande växtstamcellsterapi 
reducerar synliga djupa rynkor och slapp 
hud med 43 % på 9 dagar.

Söker ni efter ett sätt att snabbt reducera 
djupa rynkor och slapp hud? Du behöver 
inte schemalägga en tid hos din hudläkare 
eller plastikkirurg eftersom du inte 
behöver dyra injektioner eller smärtsamma 
operationer för att få de resultat du är ute 
efter. Svaret är Adonia StemuLift Serum, 
en revolutionerande naturlig behandling 
med växtstamceller som kliniskt bevisat 
kan leverera dramatiskt yngre hy på bara 
9 dagar.

GENOMBROTT I STAMCELLER 
FRÅN VÄXTRIKET
Efter 25 års ålder börjar hudens stamceller 
bli tröga, det gör att huden börjar förlora 
sin förmåga att reparera sig själv vilket 
leder till rynkor och slapp hud som blir 
värre allt eftersom åren går. Svaret är en 
speciell blandning av stamceller från 
växtriket som �nns i Adonia StemuLift 
som hjälper hudens stamceller att vända 
åldrandet och återställa huden till dess 
en gång släta och ungdomliga utseende.

EN OÖVERTRÄFFAD 
INGREDIENSBLANDNING.
Mer än en anti-aging fuktkräm, Adonia 
StemuLift Serum tränger ned i de 
djupaste hudlagren för att få igång 
hudens reparation. När naturliga 
växtstamceller kombineras med Adonia´s 
blandning av 21 ekologiska växter hjälper 
denna dynamiska duo till med att bygga 
upp strukturen på huden och fylla upp 
rynkor från insidan och ut. Och om du 
inte vill ta oss på orden så har detta anti-
aging kraftpaket kliniskt bevisat att 
förbättra synliga tecken på åldrande 
såsom djupa rynkor och slappa hud på 
bara 9 dagar - naturligt och säkert.

DRAMATISKA KLINISKA RESULTAT
Adonia StemuLift Serum har genomgått 
oberoende kliniska tester som har visat att 
det är säkert och e�ektivt. Det fantastiska 
resultatet visade att kvinnor i åldern 26-57 
�ck 43 % reducering av djupa rynkor på 
bara 9 dagars användning. Efter bara 8 veckor 
steg den procentsatsen till häpnadsväckande 
69% förbättring. Bevisat resultat och 
garanterat säker... vad väntar du på?

LÄTT ATT APPLICERA
Applicera en mängd stor som en pärla till ett 
torrt och rent ansikte 2 till 3 gånger per dag.

ANSIKTE FÖRE             ANSIKTE EFTER

HALS FÖRE                 HALS EFTER

Vår egen blandning 
av aktiva växt-
stamceller och 
21 ekologiska 

växter förbättrar 
naturligt utseendet 

av djupa rynkor 
och slapp hud 
med 43 % på 
bara 9 dagar.

EKOLOGISK KAMOMILLBLOMMA:
Känd för sin förmåga att lugna 
och mjukgöra huden, men inne-
håller också anti-in�ammatorisk 
azulen för att minska svullnader 

och ta bort föroreningar.

EKOLOGISK PATCHOULI:
Prisad i århundraden för sina hud-
vitaliserande egenskaper, patchouli 

har också anti-mikrobiella och 
pH-balanserande e�ekter på huden.


