
Placenta je orgán, který spojuje organismus 

matky a dítěte během těhotenství.  

 

 Používání placenty se 
začalo zadlouho před 
vědeckými objevy  

 

 v Číně se placentě říkalo 
„člun na fialové řece“  

 

 Metoda placentárního 
omlazování  

 

 Výtažek z placenty  — 
produkt získávaný 
formou hydrolýzy  
 

 

 

www.tiandefm.cz 



Jak funguje placentární 
kosmetika? 

 Ovčí placenta-aktivuje 
„bílkovinu mládí“  

 
 Blokuje volné radikály 
 
 Zabraňuje ztrátě  
     transdermální tekutiny 
 
 Zvyšuje imunitu pokožky 
 
 Odstraňuje samotnou 

příčinu změny struktury 
pokožky!  
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Protivráskový krém na oční víčka  
obsahuje  kyselinu hyaluronovou, kolagen, vitamín E a 
jojobové estery 

Jojobové estery 

  
-    zvláčňuji a vyživuji pokožku 
- voskové estery obnovuji rovnováhu 

tekutin v pokožce 
- aminokyseliny z jojobových esterů,  

obnovují elasticitu kůže a vyhlazuji 
vrásky 
 

Vitamín E – „vitamín mládí“, zpomaluje 
proces stárnutí  

 

Kyselina hyaluronová- nejdůležitější 
složka, udržující tekutiny v kůží 

 

 Vyhlazuje vrásky, hydratuje a zpevňuje 
pleť,  v okolí kolem očí zvyšuje její 
elasticitu !  www.tiandefm.cz 



Protivráskový krém 
Aktivní složky - výtažek z placenty a výtažek z propolisu. 

Výtažek z propolisu 

 
- zdroj aminokyselin, tříslovin, esenciálních olejů,  

       vitamínů (E, C, vit. PP, B2),draslíku, vápníku, 

       hořčíku, mědí, zinku 

 

- vyživuje pokožku, stimuluje regenerační procesy 

 

- je nepřítelem bakterií 

 

Regenerace pokožky,  

aktivní prevence stárnutí! 

 www.tiandefm.cz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlazující krém na obličej  
Aktivní složky-  výtažek placenty a kyselina hyaluronová 

Kyselina hyaluronová : 

 

- udržují tekutiny v pokožce 

- vytváří na povrchu prodyšný ochranný  

       film zabraňuje dehydrataci hlubších 
vrstev kůže 

- má liftingový efekt 

- výrazné  antioxidační účinky 

- je geniální dopravní prostředek 

 

Zlepšuje barvu a tonus uvadající 
pletí, vyhlazuje a vyrovnává tón              
pokožky ! 
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Hydratační a vyživující krém 
Aktivní složky – výtažek z placenty a olej z pšeničných klíčků 

Olej z pšeničných klíčků: 

 
- obsahuje vitamín A, síru, zinek a měď 

– komplex, který stimuluje přirozenou 
syntézu kolagenu a elastinu 

 

- obsahuje mastné kyseliny 

      (linolovou a olejovou) které zvyšuje 
imunitu pokožky 

 

- obsahuje vitamín E- „vitamín mládí“ 

 
Pleti se navrací elasticita a životní 

                           síla! 
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Tónovací krém na obličej 
 Aktivní složky - výtažek placenty, extrakt z medvědice 

lékařské 

Výtažek placenty, a extrakt  
medvědice lékařské: 

 

- aktivuje činnost kožních buněk   

- zpevňují  kožní membrány  

- chrání před působením UV paprsků 

- vyrovnává barvu pletí  

- dodává pletí přirozenou tonalitu  

 

Plet´je hydratovaná, barevně 
sjednocená, chráněná ! 
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Obličejový peeling na bázi placenty 
Peeling na bázi placenty obsahuje výtažek z aloe vera a 
rostlinné aminokyseliny 

Výtažek z aloe vera: 

 
-       více než 200 biologicky aktivních  
       látek (vitamíny, aminokyseliny,fermenty, 
       glykosidy atd.)  
- obsahuje polysacharidy, kyselinu salicylovou 

a éterické oleje diky ním předchází vzniku 
akné  

- normalizuje pH kůže, vyhovuje všem typům 
pokožky 
 

Rostlinné aminokyseliny: 
 
- šetrně odstraňují zrohovatěle buňky 

- vyrovnávají mikroreliéf pokožky 
- zvlhčují, omlazují, zlepšují barvu pletí www.tiandefm.cz 



Krém na ruce s placentou a perlami 
výtažek placenty a částice perlového prášku 

- Celkový ozdravující účinek na 
pokožku rukou 
 

- Stimuluje obnovu buněk 
pokožky 
 

- Zabraňuje vzniku záděr 
 
- Zabraňuje lámavostí nehtů 

 
- Výrazný bělicí efekt 
 
- Zjemňuje, tonizuje, hydratuje 

pokožku rukou 
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