Ampułki z krwią pepowinową do mezoterapii mikroigłowej,
elektroporacji i sonoforezy

profil

marki
Historia marki | Definicja marki
Zastosowanie profesjonalne ∙ Preparat oparty na pożywce kondycjonowanej ludzkimi komórkami z
krwi pępowinowej ∙ Regeneruje skórę, Wspomaga działanie przeciwzapalne na skórę

„CURESTEM” to marka kosmetyków mająca na celu odbudowę skóry,
przeznaczona dla klinik i specjalistów zajmujących się pielęgnacją skóry,
opracowana dzięki unikalnej technologii firmy Kangstem Biotech
wykorzystującej ludzkie komórki z krwi pępowinowej oraz wykorzystaniu 122letniego know-how firmy Dongwha Pharmaceutical.
Seria CURESTEM Cell Healer to kosmetyki wspomagające regenerację
skóry, gojenie ran i wykazujące działanie przeciwzapalne, które zawierają
Pożywkę kondycjonowaną z ludzkich krwinek pępowinowych,
USC1994TM opracowaną przez wiodących ekspertów w dziedzinie komórek
macierzystych z najlepszej grupy prowadzącej prace badawczo-rozwojowe w
Korei dzięki wszechstronnym badaniom nad pożywkami kondycjonowanymi
ludzkimi krwinkami pępowinowymi.

profil

marki
Profil | Definicja marki
Synteza kolagenu i napinanie elastyny dla skóry osłabionej, zniszczonej, starzejącej się
preparat wspomagający konieczny dla odbudowy i naprawy skóry
■ Macierz zewnątrzkomórkowa [ang. Extra
Cellular Matrix, ECM] skóry właściwej

Kolagen

■ Osłabiona, starzejąca się skóra

Elastyna

Fibronektyna
Integryna

Proteoglikan

Uszkodzona macierz zewnątrzkomórkowa skóry właściwej

Włókno aktynowe
Cytoplazma

Kolagen 70% , Elastyna 5%, Kwas hialuronowy 20%, ETC 5%

Osoba młoda / dorosła / w podeszłym wieku

Konieczna odbudowa

profil

marki
Profil | Definicja marki
Regeneracja i naprawa Medicosmetic, Curestem

Odżywienie

Etap 3

Curestem C5 /
C10

[Odżywienie]

Ludzkie komórki krwi pępowinowej
służące do regeneracji komórek i
wykazujące działanie przeciwzapalne

Etap 2

[Poprawa
środowiska
skóry]

Ujędrnianie, lifting, rozjaśnianie, trądzik, gojenie

Booster na skórę
Utrata
włosów
건조

Tonowanie

Zmarszczki

Pigmentacja

Trądzik

Ujędrnianie
g
Stan
zapalny

ran, stymulacja regeneracji i odbudowy komórek

Macierz zewnątrzkomórkowa

Booster na skórę

Curestem C20
Etap 1

[Przywracanie
środowiska
skóry]

Przywracanie macierzy
zewnątrzkomórkowej

Laser / Wypełniacz

podstawowa
technologia

marki

Podstawowa technologia | Pożywka kondycjonowana ludzkimi krwinkami pępowinowymi, USC1994TM
Nr 1 w Korei, najlepszy na świecie, USC1994 TM z technologią źródłową ∙
skuteczność ∙ patent
01

Od 1994 roku Krajowy Uniwersytet w Seulu
opracowywał USCTM w ramach prac badawczorozwojowych
※ Technologia nr 1 na świecie w zakresie stymulacji żywego
środowiska i technologia izolacji oraz masowej produkcji

02

Efekty i skuteczność USC1994™
Kompleks 89 białek obejmujący GDF11 jest
wchłaniany w postaci egzosomu, optymalnego
transportera dla skóry, który wywołuje silny efekt
regeneracji skóry

03

Cud w 40 tygodni
Źródło ludzkiej energii życiowej

3 patenty, optymalne pożywki
kondycjonowane
komórkami macierzystymi

Proces produkcyjny trwający
120 dni

USC1994TM
Patent 10-1810385
zarejestrowany

w ICID

30 lat
Główny wynik 30 lat prac
badawczo-rozwojowych

Rozmiar 1/1700 poru skóry
Absorpcja egzosomu

Skuteczność potwierdzona w czasopismach
naukowych, Patent
Nazwa INCI: Pożywki kondycjonowane ludzkimi krwinkami
pępowinowymi [ang. Human Cord Blood Cell Conditioned Media]
Czasopismo naukowe: Biochemistry & Biophysics Reports
(2018)
Biochemical & Biophysical Research Communications (2017)

Regeneracja kolagenu i
elastyny

60 razy wyższa zawartość
GDF11

Kompleks 89 białek jako
składników aktywnych

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Opti-3M SYSTEMTM , USC1994TM
Dla optymalnej produkcji [najlepszy surowiec • najnowocześniejsza technologia • eksperci od komórek

macierzystych]

Opti-3M SYSTEMTM
• Nr 1, najbardziej rozbudowane
prace badawczo-rozwojowe nad
komórkami macierzystymi
• Pożywki kondycjonowane
z ludzkich krwinek
pępowinowych
• Opatentowana technologia
• Wykorzystanie
specjalistycznych pożywek

Materiał

• Dobra Praktyka Wytwarzania
[GMP] dla wyrobów medycznych

Metoda

SYSTEM Opti-3MTM

• System produkcji masowej

Zasoby ludzkie
• Eksperci od komórek
macierzystych
• Zapewnienie i kontrola jakości
na poziomie medycznym

podstawowa
technologia

marki
Podstawowa technologia | EGZOSOM
Optymalny nośnik dla skóry, EGZOSOM zapewnia wysoką penetrację do skóry i transport składników aktywnych
USC1994TM zawiera największą liczbę egzosomów o wielkości 1/1700 poru  Silna
W porównaniu z hodowlami adipocytów i komórek
macierzystych szpiku kostnego

W porównaniu z liczbą egzosomów w hodowlach
adipocytów i komórek macierzystych szpiku kostnego

Zawartość najmniejszych
jednolitych egzosomów

2 razy wyższa zawartość
czynnika wzrostu

Pomiar cząsteczek egzosomów za pomocą analizy NanoSight.

regeneracja skóry
W wyniku pomiaru migracji komórek na ranie

Szybkie gojenie ran

2X wyższa zawartość

Cząsteczki egzosomów/ml
CTL

USC-CM Exos

0 dni
Dystrybucja egzosomów

4 dni

EGZOSOMY USC1994TM
W porównaniu z egzosomami (AD-MSC-CM Exos) wyizolowanymi z pożywek
zawierających adipocyty i egzosomami (HDF-CM Exos) wyizolowanymi z pożywek
zawierających fibroblasty

EGZOSOMY USC1994TM są najmniejsze i najbardziej
równomiernie rozłożone

Gojenie ran

Wysoka penetracja skóry (szybkość
absorpcji)

※Źródło:
1) [Praca] Pożywki kondycjonowane mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzącymi z krwi pępowinowej stymulują
odmładzanie ludzkiej skóry // Biochemical and Biophysical Research Communications 493 (2017) 1102e1108
2) [Patent] Egzosomy pochodzące z komórek macierzystych zawierające dużą ilość czynników wzrostu (nr 10-2019-0027136)

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Poprawa odporności skóry
Problemy skórne spowodowane obniżoną odpornością zostają wyleczone za pomocą
ponad 26 składników przeciwzapalnych

Publikacje w czasopismach naukowych dotyczące hamującego
działania pożywek kondycjonowanych ludzkimi komórkami
macierzystymi z krwi pępowinowej
Wydzielanie substancji
przeciwzapalnych

: Składniki aktywne o działaniu przeciwzapalnym (równowaga odporności)

Hamowanie substancji
zapalnych

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Aktywacja zapobiegania wypadaniu włosów
Zastosowanie 28 aktywnych składników zapobiegających wypadaniu włosów w celu wytworzenia
zdrowego środowiska owłosionej skóry głowy

Publikacje w czasopismach naukowych
dotyczące USC-CM w zakresie zapobiegania
wypadaniu włosów
Proliferacja komórek
brodawek skórnych

: Składniki aktywne działające przeciw wypadaniu włosów

Wzrost, rozwój mieszków
włosowych

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Cechy charakterystyczne USC1994TM
Doskonały wpływ na proliferację i działanie przeciwzapalne w komórkach/tkankach w porównaniu
z pożywką kondycjonowaną ludzkimi adipocytami / komórkami macierzystymi szpiku kostnego

Proliferacja komórek

Opóźnienie starzenia dzięki
ciągłej proliferacji komórek

Ludzka krew pępowinowa

Wysoka ekspresja PGE2 biorącej
udział w tłumieniu stanu zapalnego

Działanie
przeciwzapalne
* Hamujący poziom substancji zapalnej

Ludzka krew pępowinowa
Adipocyty ludzkie
Szpik kostny

Szpik kostny
Adipocyty ludzkie
Dzień

Proliferacja komórek skóry

Ludzka krew
pępowinowa
Indukcja szybkiej
proliferacji komórek
skóry

* Po nałożeniu na komórki skóry

Adipocyty
ludzkie

Szpik
kostny

Regeneracja tkanki skóry

*Skład skóry (ekspresja kolagenu, fibronektyny, elastyny)
Kontrola: skóra, adipocyty ludzkie

Kontrola : skóra, adipocyty ludzkie

Kolagen I

Kolagen typu I

Kolagen IV

Kolagen typu III

Fibronektyna

Fibronektyna

Elastyna

GAPDH

GAPDH

Ludzka krew pępowinowa
Kontrola/adipocyty/skóra/USC Kontrola/adipocyty/skóra/USC Kontrola/adipocyty/skóra/USC

Stymulacja
syntezy białka

※ Wyniki prac badawczo-rozwojowych
DermaScience

Ludzka krew
pępowinowa

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Cechy charakterystyczne USC1994TM
60 razy większa ekspresja GDF11 w regeneracji skóry w porównaniu z pożywkami
kondycjonowanymi ludzkimi adipocytami / komórkami macierzystymi szpiku kostnego
Stężenie GDF11 jest wyższe o 0,2 ug/ml
w porównaniu z regeneracją fibroblastów
bez wspomagania

Kolagen I, III, elastyna w porównaniu ze
stanem bez wspomagania

150% wzrost w zakresie

30 razy większa proliferacja
składników skóry

regeneracji skóry
150%
2.0

***

***

1.5
1.0
0.5
0.0
l
l
l
L
CT  g/m  g/m  g/m
1
2
1
0
0.
0.
0.

GDF11

7 razy
1
0
8
6
4
2
0

6 razy
8
6
4
2
0

30 razy

4
*
**
0
*
3
0
2
0
CTL
CTL
1
GDF11
GDF11
0
Kolagen typuⅠ Kolagen typu Ⅲ0

W porównaniu z ludzkimi
adipocytami i szpikiem kostnym

60 razy

większa
ekspresja GDF11

W porównaniu z ludzkimi
adipocytami i szpikiem kostnym

120 razy

większa
ekspresja GDF11

60 razy

***
150

**
*

***

100

50

CTL
GDF11

0
hBM-MSC hAD-MSC hUCB-MSC

Elastyna

* GDF11 (Czynnik różnicowania wzrostu 11 [ang. Growth differentiation factor 11])
„Kluczowy odmładzający” czynnik wzrostu stymuluje syntezę kolagenu i elastyny fibroblastów. W ten sposób pomaga w regeneracji skóry i
liftingu skóry.
※ Piśmiennictwo:
1)[SCI] Pożywki kondycjonowane z mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzącymi z krwi pępowinowej stymulują
czynność odmładzania ludzkiej skóry // Biochemistry and Biophysics Reports 16 (2018) 96-1
2)[Patent] Skład zawierający GDF11 i jego zastosowania (10-1810385)

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Cechy charakterystyczne USC1994TM
Im wyższe stężenie, tym większy wzrost wpływu na kolagen typu I i III

Nałożono 5% USC1994-CM 5% i kontrolę

Nałożono 5% USC1994-CM 5% i kontrolę

Synteza kolagenu
wzrost o ok. 250%

Synteza kolagenu typu III
wzrost o ok. 170%
Kolagen3A1

250%

170%

Względny poziom ekspresji mRNA
KOL3A1
(znormalizowany β-akt, % kontroli)

Względny poziom ekspresji mRNA KOL1A1
(znormalizowany β-akt, % kontroli)

Kolagen1A1

※ Piśmiennictwo: Test skuteczności w zakresie produkcji kolagenu przez fibroblasty skóry ludzkiej w pożywkach kondycjonowanych ludzką krwią pępowinową
KISCS-AFJ005IV-KST(2) (Koreański Instytut Nauk Dermatologicznych)
* Uwaga: USC-CMTM= stary tytuł USC1994TM

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Cechy charakterystyczne USC1994TM
5 razy więcej egzosomów do regeneracji komórek i kontroli odporności
[Egzosom pochodzący z ludzkiej krwi
pępowinowej]

[Pożywka kondycjonowana ludzkimi
krwinkami pępowinowymi]

5X

 Składniki aktywne 2X,
skuteczność 5X

[Egzosom pochodzący z adipocytów / komórek
szpiku kostnego]

1,7X

 Rozmiar nano (1/1700 pora skóry)
 Czynniki wzrostu 2X

# Kim YJ, 2017, BBRC
Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych z ludzkiej krwi pępowinowej stymulują odmładzanie skóry ludzkiej .

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Cechy charakterystyczne USC1994TM
Tonowanie laserowe + USC1994Ⓡ to uznany silnie

działający booster na skórę

poprawa o
87%

poprawa
o 20%
przed

poprawa
o 14%

2 tygodnie

Uderzenie gorąca: około 1,5-krotna poprawa

poprawa
o 32%

przed

poprawa opoprawa o
73%
84%

poprawa
o 19%

2 tygodnie

Utrata wilgoci: około 2-krotna poprawa

przed

6 razy

Wrażliwość średnia poprawa o 82%

• Silnie działający booster na skórę
- Tonowanie laserowe + USC1994® potwierdza działanie wzmacniające skórę.
- W zakresie indeksu wrażliwości skóry poprawa o 82% oceniana przez osoby stosujące leczenie w
wieku od 20 lat do powyżej 40 lat.

[Instytucja] Kim Won Suk i badacze z Dermatologii, Szpital Kangbuk Samsung
[Okres] paź 2019 ~ maj 2020
[Produkt] liofilizowany proszek: USC1994-CM 50,000ppm
[Metoda] Tonowanie laserowe jako jedyne leczenie w porównaniu z tonowaniem laserowym +
zastosowanie 5% USC1994-CM

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Patent
Patenty uzyskane w celu weryfikacji skuteczności produktów USC1994 TM
i wzmocnienia ich konkurencyjności

Tytuł

Nr patentu

10-1810385 Skład zawierający GDF11 i jego zastosowania

Metoda izolacji pochodzących z krwi pępowinowej pluripotencjalnych komórek

10-0950195 macierzystych z ekspresją ZNF281

10-1158664

Metoda silnej ekspansji pochodzących z krwi pępowinowej pluripotencjalnych
komórek macierzystych z ekspresją ZNF281

10-1627907

Metoda silnej ekspansji pochodzących z krwi pępowinowej pluripotencjalnych
komórek macierzystych z ekspresją ZNF281
Metoda wytwarzania liofilizowanych komórek macierzystych pochodzących z

10-0030707 ludzkiej krwi pępowinowej zawierających wysokie stężenie GF
efekt regeneracji skóry za pomocą pożywki kondycjonowanej ludzkimi krwinkami pępowinowymi zawierającymi GDF11
metoda masowej hodowli i izolacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Patent globalny
Zabezpieczenie oryginalnego patentu na pożywkę kondycjonowaną ludzkimi krwinkami
pępowinowymi w zakresie konkurencyjnej technologii
■ Patent globalny
17 patentów na terenie Europy, USA, Japonii, Rosji i innych

Rosja
Holandia
Wielka Brytania

Polska
Belgia

Niemcy

Stany
Zjednoczone

Francja
Szwajcari
Hiszpania a

Korea

Austria

Chiny

Japonia

Włochy
Indie

Wietnam

Malezja

Indonezja

※Patent
: Metoda izolacji pochodzących z krwi pępowinowej pluripotencjalnych komórek macierzystych z ekspresją ZNF281
: Metoda izolacji i hodowli masowej pochodzących z krwi pępowinowej komórek macierzystych z ekspresją ZNF281

profil

marki
Podstawowa technologia | Zakład produkcyjny
Wiodący światowy producent kosmetyków wytwarzający wyłącznie produkty o
doskonałej jakości i potwierdzonym bezpieczeństwie.

Certyfikaty Shinsegae Intercos Korea od lewej cGMP, ISO 22716, 9001:2008

Jako przedsięwzięcie joint venture firmy Shinsegae Intercos, zakład przejął doskonałe metody produkcyjne po światowym
numerze 1 włoskiem producencie kosmetyków, firmie Intercos. Zakład działający zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Wytwarzania [GMP] obowiązującymi w branży kosmetycznej wyposażono w najlepsze zaplecze produkcyjne.

podstawowa
technologia
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Podstawowa technologia | Produkcja
Optymalna metoda liofilizacji mająca na celu zachowanie aktywnych składników USC1994 TM w
najbardziej stabilnym iświeżym stanie

 Liofilizacja w temperaturze - 80°C
Aktywne składniki w nierozcieńczonym roztworze są wydmuchiwane
w wyniku liofilizacji, aby stworzyć warunki, w których
rozprzestrzenianie się drobnoustrojów jest niemożliwe. Dzięki temu
składniki aktywne zostają zachowane w optymalny sposób.

 Reaktywacja USC1994TM w celu uzyskania skuteczności
Składniki aktywne liofilizowanego USC1994TM zostaną
reaktywowane po zmieszaniu z płynną ampułką.

kanały
dystrybucji

marki

Kanały dystrybucji |
Ugruntowana optymalna strategia biznesowa w zakresie
struktury dystrybucji dla szpitali i klinik oraz na rynku globalnym

▐ KOREA 168 Szpitale i Kliniki (dermatologia / chirurgia plastyczna)

Wprowadzenie GD11 do
sprzedaży w handlu
elektronicznym na platformie
Taobao, Tmall oraz
XIAOHONGSHU w 2018 r.

Wprowadzenie GD11 do
sprzedaży w handlu
detalicznym w Hongkongu sklep Shasha, bonjour, kanał
drogeryjny w 2018 r.

CHINY

▐ RYNEK GLOBALNY ponad 8 krajów (szpitale i kliniki)

KOREA

Pierwsze kosmetyki z pożywką kondycjonowaną ludzkimi krwinkami
pępowinowymi wprowadzono w Korei do sprzedaży2017.03
detalicznej na odległość w
」
marcu 2017 r.
「 H&B
Wprowadzenie GD11 do sprzedaży w sklepach H&B,
LOBS w sierpniu 2019 r.
스토어

Wprowadzenie do sprzedaży w sklepie bezcłowym LOBS
런칭
(Sinsege październik 2018 / Shinra listopad 2018 / Hyundae
marzec 2019 /
2019.08
Lotte luty 2020)
」

HONGKONG

롯데 면세

AMERYKA
Rejestracja Benestem i GD11
w Portalu Zgłaszania Produktów
Kosmetycznych [CPNP] w 2019
r.

Wprowadzenie
Benestem
do
Launched
Benestem
sprzedaży w sklepie
detalicznym
at Vietnam
retail
w Wietnamieshop
w 2019 r.
In 2019

UE

Wprowadzenie GD11 do branży
estetycznej w spa oraz do klinik
w październiku 2018 r.

WIETNAM
Wprowadzenie GD11 do sprzedaży
w handlu elektronicznym na Tajwanie
w lutym 2019 r.

점
Pierwsze kosmetyki
z pożywką
2020.02
kondycjonowaną ludzkimi krwinkami
pępowinowymi zarejestrowane przez
FDA jako produkty wydawane bez
recepty [OTC]

TAJWAN JAPONIA

Pierwsze kosmetyki z pożywką kondycjonowaną ludzkimi
krwinkami pępowinowymi wprowadzono w Japonii do
sprzedaży detalicznej na odległość we wrześniu 2018 r.
Wprowadzenie GD11 do branży estetycznej we wrześniu 2017
r., do klinik w styczniu 2019 r.

Badania Kliniczne – wyniki
Produkty USC1994TM spłycają zmarszczki, poprawiają elastyczność, strukturę, koloryt skóry i redukują
pigmentację ( before=przed,after 4 wks = po 4 tygodniach)
Zmarszczki wokół oczu
14

13.7

13.5

7.3%
Spłycenie
zmarszczek

Martwe komórki skóry
16

12.7% martwe
komórki skóry
zredukowane

15

14.5

17

16.6

12.7
13
12.5

14

12
Before

13

After 4wks

* Im niższa wartość analizy, tym
płytsza i krótsza zmarszczka

Gęstośc skóry

24

13.7% poprawa
gęstości skóry

23.3

Koloryt skóry

Before
4wks
/

20.5

56

55

20

After

* Im niższa wartość tym gładsza skóra i
lepsza odnowa skóry

%

평균부

55.5

22
21

피톤

2%
Poprawa
rozświetleni
a 54.6

55.7

54.5

19
54

Before
After 4wks

Lifting twarzy

41.5

* Im wyższa wartość tym
gęstsza i bardziej elastyczna
skóra .
41.1

1.7%
Poprawa
napięcia
skóry 40.4

41

40.5

Piegi, przebarwienia

0.61

Before
After
4wks
* Im wyższa wartość, tym
polepszony koloryt skóry
0.6

0.605

16.7%
Redukcja

0.6

40
Before

0.595

After 4wks

Before
4wks

* Zwiotczała skóra jest wypełniona i zwiększa
się jej napięcie .

* Niższa wartość = niższe stężenie
melaniny

[Referencje] USC-1994TM: 10.000PPM aplikacja produktu na ludziach, raport KC-170831-C2 (Centrum badań
klinicznych skóry)

After

badania i
rozwój

marki
Osiągnięcia badawcze | Badania kliniczne
Weryfikacja skuteczności USC1994TM w krajowych szpitalach i klinikach uniwersyteckich
Proces zakończony
■Badanie weryfikujące efekt
poprawy w atopowym zapaleniu
skóry
[Instytucja] Narodowy Szpital Uniwersytecki
Chongnam
[Czas trwania badania] 2017.11~2018.7
[Produkt badany] Miejscowy środek
nawilżający USC1994-CM 10,000ppm
[Cele badania]
Ocena nawilżenia skóry i bezpieczeństwa u
pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
[Przedmiot]
Dorośli pacjenci z łagodnym atopowym
zapaleniem skóry w wieku co najmniej 19 lat
(54 osoby)

[Wyniki badań]
Znacząca poprawa w zakresie 6 objawów atopowego zapalenia
skóry (① rumień ② obrzęk / grudki ③ zadrapania ④ wysięk / skóra
⑤ nasycenie ⑥ miejscowy świąd)
Brak objawów niepożądanych w zakresie bezpieczeństwa produktu

Przetwarzanie
■ Badanie w celu zweryfikowania wpływu na skórę wrażliwą
[Instytucja] Szpital Sungkyunkwan
University Gangbuk Samsung
[Czas trwania badania] 2019.10~
2020.5
[Produkt badany] Liofilizowany
proszek USC1994-CM 50,000ppm
[Cele badania]
Ocena subiektywnych objawów i
obiektywnej funkcji skóry u
pacjentów z zespołem wrażliwej
skóry

■ Badanie weryfikujące efekt poprawy w atopowym
zapaleniu skóry
[Instytucja] Szpital Severance Yonsei University
[Produkt badany] Miejscowy środek nawilżający
USC1994-PC 10,000ppm
[Czas trwania badania] 2019.9~ 2020.4
[Cele badania] Ocena subiektywnych objawów i
obiektywnej funkcji skóry u pacjentów z
łagodnymi objawami atopowymi

badania i
analiza

marki
Osiągnięcia badawcze | Badania kliniczne
Udowodniona poprawa na skórze wrażliwej dzięki zastosowaniu USC1994 Ⓡ


Rumień [erythema index] i utrata wody uległy znaczącej redukcji w miejscu leczenia (CM 5%)



Poprawa skóry utrzymana po 3-krotnym zabiegu

■ Nasilenie rumienia [erythema index]

■ TEWL, przeznaskórkowa
[transepidermalna] utrata wody

Poprawa o 24% (w porównaniu do kontroli, 9%↑ )
Bez
leczenia

14
13,5 13,5
13,3
13
12,5
12

CM 5%

Poprawa o 34% (w porównaniu do kontroli, 21% ↑)
Bez
leczenia

20
18

17,9 17,9

16

12,2

11,5

11,9
11,6

11

11,1

11,4
10,6

10,5
10
1

2

3

4

11,3

11,2

5

15,1

15,5
14,0

14

10,2
6

(Wizyta
)

15,6

14,4

14,74

12,1

12

10,4

CM 5%

11,3

11,9

10

1
2

3

[Szpital ogólny] Kangbuk Samsung Dermatology, zespół badawczy prof. Kim Won Seok
[Czas trwania badania] październik 2019 ~ maj 2020
[Produkt badany] liofilizowany proszek USC1994-CM 50000 ppm
[Metoda] Tylko tonowanie laserowe + tonowanie laserowe + liofilizowany proszek 5% raz na 2 tygodnie, 3 razy na 12 tygodni obserwacji

4

5

6 (Wizyta)

badania i
analiza

marki
Osiągnięcia badawcze | Badania kliniczne
Udowodniona poprawa skóry wrażliwej dzięki zastosowaniu USC1994 Ⓡ


Udowodniono poprawę na obszarze, na którym zastosowano 5% liofilizowaną pożywkę kondycjonowaną [ CM]

■ Poprawa
N/T

4,0

3,3

3,0
2,0
1,0

3,6

3,2
2,4

2,0

3,1
2,6

2,3

■ Wrażliwość

CM 5%

35
30

31,7

25
poprawa
o 67,5%

20
15

Średnia 3,3 (w porównaniu do kontroli, 42%↑

10,3

10
5
0

0,0
3

4

5

Poprawa
4: doskonała' (75-100%), 3: dobra' (50-75%),
2: dostateczna' (25-50%), 1: słaba' (<25%),
0: pogorszenie’ (w porównaniu so stanu poprzedniego)

6 (Wizyta)

Przed전
시술

Po후
시술

Wrażliwość /w sumie 10 pytań/ punkty 1~10 1: brak
wrażliwości
10: bardzo wysoka wrażliwość

[Szpital ogólny] Kangbuk Samsung Dermatology, zespół badawczy prof. Kim Won Seok
[Czas trwania badania] październik 2019 ~ maj 2020
[Produkt badany] liofilizowany proszek USC1994-CM 50000 ppm
[Metoda] Tylko tonowanie laserowe + tonowanie laserowe + liofilizowany proszek 5% raz na 2 tygodnie, 3 razy na 12 tygodni obserwacji

SKIN & SCALP
PROGRAM

SKIN PROGRAM

CURESTEM CELL HEALER C20

CURESTEM CELL HEALER C5

CURESTEM CELL HEALER C10

CURESTEM SKIN RELAXER

50,000ppm pożywki
kondycjonowanej ludzkimi

100,000ppm pożywki kondycjonowanej

50,000ppm pantenol

200,000ppm pożywki kondycjonowanej
ludzkimi

ludzkimi

■ 5ML x 10 szt

■ 2ML x 10 szt

Ampułki nawilżające i łagodzące,
które intensywnie nawilżają i nadają
komfort podrażnionej skórze

- Zmniejszenie wrażliwości skóry ,
- Poprawa elastyczności, regeneracja
- Poprawa kondycji skóry głowy

komórkami z krwi pępowinowej

.

■ 2ML x 10 szt
Zmniejszenie wrażliwości skóry,
poprawa elastyczności, regeneracja

■ 2ML x 10 szt
Zmniejszenie wrażliwości skóry, poprawa
elastyczności, regeneracja

STOSOWANIE
① Wymieszaj CURESTEM Skin Relaxer(5ml) z CURESTEM Cell Healer C10 lub C5 i nałóż na
skórę.
② Nałóż ½ ampułki na skórę i zastosuj mezoterapię mikroigłową, druga połowę nałóż po zabiegu w
celu złagodzenia skóry. Zaleca się zastosować elektroporację lub sonoforezę.
※ Najefektywniejsze jest zastosowanie całej ampułki
podczas zabiegu. Produkt nie może być
przechowywany.

① Wymieszaj C 20 (2ml) z solą
fizjologiczną 5ml i nałóż na skórę
② twarz
- Zastosuj z MTS
- Nałóż na skórę po zabiegu
laserowym
- ③ Skóra głowy ( wypadanie włosów)
- Nałóż na skórę i wykonaj mezoterapię
mikroigłową
※ Produkt zużyć bezpośrednio po
otwarciu. Nie przechowywać!

P20=C20,
MTS= mezoterapia mikroigłowa

Zalecana ilość zabiegów. Dokładną ilość zabiegów określa indywidualnie
specjalista. Zabiegi można połączyć z różnymi metodami np.: HIFU, laser NdYag, Hydroclean, BioElectroPeelind itp. Np. lifting tydzień pierwszy- Hifu.

zabieg

Metoda

Pory, napięcie
skóry, redukcja ①MTS+CURESTEM
*0.25~0.5mm
zmarszczek

Trądzik, blizny

Lifting

①Fractional Laser
②CURESTEM

①MTS+CURESTEM
*0.25~0.5mm

① Pikosekundowy Laser

Przebarwienia ②MTS+CURESTEM

Czas
Ok. 8 tyg.

Ok. 8 tyg.

Ok. 8 tyg.

Ok. 8 tyg.

*0.25~0.5mm

Skóra głowy,
wypadanie
włosów

①MTS+CURESTEM
*1mm

Ok. 8 tyg.

1 tydzień

2 tydzień

3 tydzień

4 tydzień

5 tydzień

6 tydzień

7 tydzień

8 tydzień

Zabieg: np. spłycenie zmarszczek, zmniejszenie porów

Krok 1

Opcja:
Krem znieczulający
① Oczyść skórę
② Nałóż krem
znieczulający na obszar
zabiegowy ( twarz,
szyja, dekolt)
③ Zmyj dokładnie po
zalecanym czasie.

Krok 2

Curestem + mezoterapia
mikroigłowa
① Nałóż pół wybranej ampułki C5, C10
lub C20 i wykonaj mezoterapię
mikroigłową ③ Powtarzaj zabieg. Ilość
zabiegów jest uzależniona od kondycji
skóry.

Krok 3

Łagodzenie
① Nałóż pozostały
preparat i wykonaj
elektroporację lub
sonoforezę do
wchłonięcia
preparatu

Krok 4

Maska i SPF
① Nałóż maskę łagodzącą
R Natural RX na 20-30
minut.
② Na zakończenie nałóż
krem regeneracyjny i
krem z filtrem SPF 30 lub
50.

※ Curestem zaleca się także zastosować po zabiegach laserowych (Thermage, Pico, Laser frakcyjny
itp.. ) w celu szybszej regeneracji i złagodzenia skóry

Curestem zabieg na skórę głowy

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Program
spersonalizowany

Umyj głowę
- mezoterapia
mikroigłowa
- Steamer
- Scaling
- terapeutyczne
ultradźwięki

Krok 4

Curestem +
mezoterapia
mikroigłowa

- terapia
magnetyczna
- terapia
jonowa

Ilość zabiegów i terapia spersonalizowana jest zależna od stanu skóry głowy pacjenta

Krok 5

Badania
kliniczne

1) Samsung Hospital w Kangbuk – zmniejszona wrażliwość skóry

■ Trądzik

Curestem C20

34

Badania Kliniczne

2) Samsung Hospital w Kangbuk – zmniejszona wrażliwość skóry

■ Zmniejszone
zaczerwienienie

NT

NT- przed
Curestem

CM

Normlna
kamera

CM-

NT

CM

Analizator
skóry

Badania
kliniczne

3) Samsung Hospital w Kangbuk – zmniejszona wrażliwość skóry

■ szorstkość skóry, rozszerzone naczynka, przebarwienia

NT

NT- przed
Curestem

CM

CM-

CM
36

Test
skuteczności

① Test dermatologiczny w Koreańskich klinikach – przebarwienia, pory, zaczerwienienie,
zmarszczki
■ Pore

■ Przebarwienia
Przed

Po 4 tygodniach

2019.09 / Korea / 39 lat/ kobieta

17
15
13
11
9
7
5

16

Po 4 tygodniach

Przed

2019.09 / Korea / 37 lat / kobieta

18% zredukowane
13

54

55
54

6% zredukowane

53
52

51

51
50

사용
Przed 전
후

4주
po 사용
4 tygodniach

[Czas ] 2019. 09~2020.10
[Produkt Curestem C10 2ml+5ml
[Metoda] Mezoterapia mikroigłowa / stosowanie 5~7 razy / w ciągu 8 tygodni

49
사용 전
Przed
후

4 주 Por
사용

Test skuteczności

① Testy dermatologiczne w klinice w Korei – pigmentacja, pory, zmarszczki, zaczerwienienie

Przed

Po 5 tygodniach



zmniejszone
pory

52

60
50
40
30
20
10
0

42

사용 전
Before
후



spłycone
zmarszczki

30

19%
zmniejszone

26

사용4wks
After

27% spłycone
19

20
10
0
사용 전
Before



2019.11 / Korea / age 30 / female / NL-normal light

zredukowane
przebarwienia

50
40
30
20
10
0

후

43

사용 전
Before
후

[Czas ] 2019. 11~2020.02
[Produk] Curestem C10 2nml/5ml
[Metoda – mezoterapia mikroigłowa / 5~7razy / w
przeciągu 8 tygodni

사용 4wks
After

30%
zredukowane
30

사용4wks
After

Test
skuteczności

① Test dermatologiczny w klinice w Korei – przebarwienia, pory, zaczerwienienie, zmarszczki

■ Światło spolaryzowane
Przed

Po 5 tygodniach



zredukowanie
zaczerwienienia

25

25

20

40%
zredukowane
14

15
10
5
0
사용 전
Przed



przebarwienia
zredukowane

후

19
18

18

17

사용
Po 4 tygodniach

11%
zredukowane
16

16
15
14

2019.11 / Korea /kobieta 30 lat

■ : po 5 aplikacjach pory, zmarszczki, odcień skóry poprawiły się o 26%

사용 전
Przed
후

사용
Po 4 tygodniach

Test skuteczności

① Test dermatologiczny w Koreańskich klinikach – przebarwienia, pory, zaczerwienienie,
zmarszczki

■
Zaczerwienienie(polaryzowane światło)
Po 5 tygodniach
Przed

■ Sebum (Polaryzowane światło)
Przed

Po 5 tygodniach

2020.01 / Korea /30 lat / mężczyzna /

 Zmniejszenie zaczerwienienia
35
30
25
20
15
10
5
0

30

63%
redukcja
11

19
18

 Zmniejszenie
sebum
18

17
16

11%
redukcja
16

15
14

Przed
사용
전

Po사용
4 후
tygodniach

Przed
사용
전

po
4 tygodniach
사용
후

Test
skuteczności

② Testy dermatologiczne w klinika W USA – pigmentacja, pory, zaczerwienienia, zmarszczki

■ Redukcja melaniny
poprawa napięcia
Przed

■ Zmniejszenie porów,
Po 3 tygodniach

2019. 05 / USA / Klinika Clair Skin / kobieta 42 lata

Przed

Po 3 tygodniach

Badania kliniczne
■ spłycenie zmarszczek na szyi po 4
tygodniach
Wiek
47/K
4 tyg.

■ spłycenie zmarszczek pod oczami
po 4 tygodniach
Wiek 41/K

4 tyg.

[Czas] 2016. 11~2017.01
[Produkt ] Curestem C10
[Metoda mezoterapia mikroigłowa / 3 tygodnie

Ampułka 50,000PPM
■ zredukowana opuchlizna pod
oczami po 4 tygodniach
Wiek
55/K
4 tyg.

■ spłycenie fałdy nosowej po 4
tygodniach
Wiek 47/K

4 tyg.

USC-1994TM Badania kliniczne

50,000PPM ampułka

■ poprawa bariery skóry po 3 tygodniach
Wiek 40/K

Wiek 46/K

3 tyg.

4 tyg.

■ redukcja warstwy rogowej po 3 tygodniach

■ złagodzenie skóry podrażnionej po 1 zastosowaniu
Wiek 36/K

Wiek 47/K

3 tyg.

1 zastosowanie

■ redukcja szorstkości skóry po 3 tygodniach

■ złagodzenie poparzenia słonecznego po 3
tygodniach
Wiek 61/K

Wiek 51/K

3 tyg

3 tyg.

■ redukcja warstwy rogowej po 8 tygodniach
Wiek 40/K

4
Tyg.

■ redukcja przebarwień po 4 tygodniach

■ poprawa elastyczności skóry po 1 zastosowaniu
Wiek 52/K

4
Tyg.

1 aplikacja

USC-1994TM Badania kliniczne

10,000PPM = C10

■ Redukcja melaniny
Przed

Po 6 tygodniach

 Melanina zredukowana

18%

■poprawa kolorytu skóry
Przed

Po 4 tygodniach

Po 6 Tygodniach

USC-1994TM SNS

Instagram USC-1994TM

■Trądzik poprawa, złagodzenie
Przed

Pon 6
tygodni

Po 12 tygodniach

Instagram USC-1994TM

Melanina, rozszerzone naczynka, zaczerwienienie- poprawa
■ poprawa rozszerzone naczynka

■ redukcja melaniny

Przed

Po 6 tygodniach

Przed

Po 6 zabiegach

■ Zaczerwienienia poprawa
14

13.3

12

50

19%

10.7

10

30

6

20

0

0
Przed
Po 2 tygodniach

USC-1994® : 50,000PPM + tonizacja laserem ( szpital KANGBUK
SAMSUNG

6

10

2

Przed

87%

40

8
4

45

zaczerwienienia

Po

Przed
Wrażliwa skóra

Po

Badania Kliniczne

Wzrost nowych włosów

[mężczyzna, 45 lat / klinika Korea / styczeń do październik 2020]

Badania kliniczne

Wzrost nowych włosów

• 1 ampułka (2ml) tygodniowo, 1 ampułka tygodniowo
po 2 zabiegach
po 4 zabiegach

[mężczyzna, 37 lat/ klinika w Singapurze/ 9.12 2019 do 8. 01. 2020]

Badania kliniczne
Wzrost nowych włosów. Zwiększenie grubości i
gęstości włosów.
• 1 ampułka (2ml) tygodniowo,
po2 zabiegach

1 ampułka (2ml) tygodniowo

po 4 zabiegach
Nowe włosy

Nowe
włosy
[mężczyzna 37 lat/ klinika w Singapurze/ 9.12. 2019 do 8.12. 2020]

Badania Kliniczne

Porost wielu włosów z 1 mieszka
włosowego
• 1 x Curestem (2ml) tygodnioweo, 4 zabiegi

Wiele nowych
włosów
Wiele nowych
włosów

Mężczyzna 37 lat/ 2 tygodnie, klinika w Singapurze/ 9 grudzień 2019 do 8
stycznia 2020

Badania kliniczne
Wzrost ilości włosów
1 x Curestem (2ml) tygodniowo, po 3 zabiegach

[Mężczyzna, 30lat/ 4 tygodnie, klinika w Korei/ Maj do czerwca
2020

Badania Kliniczne
Spłycone zmarszczki i bruzdy/. Gładsza
skóra.
• Po ResurFX laser + IPL+ Curestem 20 mikronakłucia, 1x w miesiącu, dwa zabiegi

[kobieta, 57 lat/ 2 miesiące po zabiegach, klinika w Chile. Marzec do
kwiecień 2020.

Abacosun
T 58 664 64 51
www.abacosun.pl
abaco@abacosun.pl

