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     NOWA ERA NAJWYŻSZEJ     
SKUTECZNOŚCI 

CAOA Cream Moistuizer Krem | 50 ml       

Substancja lekkiej konsystencji, delikatnym zapachu, 
naturalnym kolorze.Dzia ła przeciwstarzeniowo, 
rewitalizująco i nawilżająco|. Po oczyszczeniu twarzy 
umieść  1 ~ 2 miarki na opuszku  palca i równomiernie 
wmasuj  w skórę twarzy, szyi i dekoltu.  
Stosuj 2 x codziennie lub w zależności  od potrzeb.  

NAJLEPSZY EFEKT SERUM + KREM  

 
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, 

potwierdziła serię CAOA za bezpieczną w warunkach       
jej zamierzonego użycia.  

  KOSMECEUTYKI CAOA 
NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

W ODMŁADZANIU SKÓRY    
  

 CAOA Derma Intensywne Serum | 30 ml.  

Przezroczysta substancja o delikatnym zapachu, 
naturalnym kolorze i lekko oleistej konsystencji.  Działa 
przeciwstarzeniowo, przeciwutleniająco i silnie 
nawilżająco|. Po oczyszczeniu  twarzy umieść 2 ~ 4 kropli 
na dłoni lub między opuszkami palców i równomiernie 
wmasuj  w suchą skórę twarzy i szyi. Stosuj 2 x dziennie 
lub w zależności  od potrzeb. 

http://www.esteticspot.pl


  

Cosmeceutica powstała z połączenia  kosmetologii  i farmacji, 
wykorzystując  najnowocześniejszą technologię opartą  na 
badaniach klinicznych. Nexmos to koreańska firma 
biotechnologiczna, która od wielu lat zajmuje się badaniem                 
i rozwojem aptamerów DNA 
W 2017 roku NEXMOS wynalazł nową substancję na bazie 
syntetycznego DNA, którą opatentowała pod nazwą 
Aptamin® C.  

    APTAMIN ®C stabilizuje i spowalnia      

utlenianie witaminy C o 50% 
       

O ile tradycyjne kremy przeciwzmarszczkowe tylko wizualnie 
spłycają widoczne zmarszczki o tyle kosmeceutyki CAOA 
przedostają się głęboko do warstwy komórkowej skóry 
działając wyjątkowo skutecznie i efektywnie.  

 Efektywne działanie witaminy C do 2 godzin od 

zastosowania kosmetyków, to 4 krotnie dłużej niż     

w tradycyjnych kremach bez APTAMIN®C 

REDUKCJA ZMARSZCZEK  już po 26 dniach 
regularnego stosowania potwierdzona klinicznie 

 

To kosmetyk  niesteroidowy klasy premium z witaminą C , 
który może być stosowany nie tylko w celach 
przeciwstarzeniowych  u osób w średnim i starszym wieku, 
ale także dla skóry wrażliwej z częstymi problemami 
skórnymi, chorobami immunologicznymi takimi jak atopia   
i łuszczyca. Zmniejsza efekt swędzenia skóry i pochłania 
promieniowanie UV. Serum CAOA jest również 

doskonałym kosmetykiem  po zabiegowym.  

 

  

    SKŁADNIKI  AKTYWNE  CAOA  

Serum i krem CAOA równomiernie dostarczają  
nawilżenie  i składniki aktywne do głębokich partii skóry, 
szybko się  wchłaniając poprawiając  jej elastyczność i 
świetlistość. Seria CAOA oprócz kompleksu Aptamin C® 

 zawiera ponad 14 ekstraktów roślinnych tj. Ekstrakt z 
Acmella Oleracea: bogaty w przeciwutleniacze, o 
właściwościach przeciwzapalnych. Ekstrakt z Coptis 
Japonica: działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające          
i przeciwdrobnoustrojowe.  Ekstrakt słodowy: moc 
przeciwutleniająca, przeciwstarzeniowa. Stabilizuje 
kolagen i elastynę. Wykazuje działanie odżywcze, silnie 
nawilża. Działa   depigmentującą i przeciwzmarszczkowo.  
Naturalny inhibitor syntezy melaniny. Madecassoside 
to jeden z głównych składników wąkroty azjatyckiej. Jego 
głównym walorem jest silny antyoksydant, ale ma również 
działanie  lecznicze, przeciwzapalne, stymuluje regenerację 
skóry i działa łagodząco. Ekstrakt z gruszki: zawiera 
naturalne  przeciwutleniacze. Ekstrakt z lawendy, 
rozmarynu, liści i kwiatów oregano, tymianku, dzikiej 

truskawki, kwas hialuronowy.   

Produkt przebadany dermatologicznie i zarejestrowany                                
na Europejskiej liście CPNP 

  BIOTECHNOLOGIA             
OTWARTA NA PIĘKNO 

Aptamin ®C został opatentowany w Amerykańskim Biurze 
Patentowym pod numerem US 10.201.489.B2    
z 12.02.2019.
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