


   :"פארמה אסתטיקה"חידוש עולמי מ
   

      ,  קרם למניעת הזדקנות העור–מטריקוטן איי קונטור קרם
    העלמת קמטוטים קיימים ומניעת התפתחות קמטים      

  . סביב העיניים חדשים                         
    
   הקרם היחיד כיום בישראל המבוסס על ביו פפטידים המזרזים  

    ,  ייצור הקולגן והאלסטין למניעת הזדקנות העוראת תהליך     
  .תמציות צמחים טבעיים וומשולב עם ויטמינים              

          =============================================  
    

  הקרם מעשיר את העור בלחות                          
                            

                               
פרי , הישראלית המתמחה בהכנת רקיחות דרמו קוסמטיות" פארמה אסתטיקה"' חב

 Matricitanמטריקוטן אי קונטור פיתחה תכשיר ייחודי , פיתוח רוקחים בעלי ניסיון עשיר
Eye Conture Cream ,למניעת הזדקנות העור סביב , יחיד מסוגו בישראל ובעולם 

.                                                              קיימים ומניעת התפתחות קמטים חדשים סביב העינייםהעלמת קמטוטים , העיניים 
 שרשרת חומצות -מבוסס על ביו פפטידים ,  לאזור סביב העינייםמטריקוטן אי קונטור קרם

רצת  המ–מחומרים טבעיים שתכונתם העיקרית , אמינו המופקות בטכנולוגיה מתקדמת
ומשולב עם ויטמינים ותמציות , הגורם להתחדשות העור, 350%קצב ייצור הקולגן ב 

ואלוורה הידועים בהשפעתם נוגדת , תה ירוק, פאוניה, אובלפיחה: צמחים טבעיים
  .הדלקתיות וכמעודדי שיקום העור ובנייתו המחודשת

  
לנשים וגברים הוא מתאים גם , יצוין כי בשל ייחודיות מרכיבי הקרם סביב העיניים

                                                                               . שעברו תהליך כירורגי פלסטי למתיחת העור באזור בעיניים ולהרמת העפעפיים
  

 שקלים כולל 210ל " מ30 בשפופרת פלסטית נוחה לשימוש מטריקוטן אי קונטורמחיר 
  לקבלת פרטים על בית(. להשיג בבתי מרקחת נבחרים. מ"מע

  : המרקחת הקרוב למקום המגורים ניתן להתקשר לטלפון שירות לקוחות
1-700-70-50-57(   
  
  

   על החברה
  היא חברה ישראלית המפתחת תכשירים " פארמה אסתטיקה"

  בהם משולבים ידע רפואי מתעשיית התרופות (ודיים דרמוקוסמטיים ייח
, חזון החברה הוא לפתח מוצרים שיהיו חדשניים). עם ידע בהכנת תכשירים קוסמטיים
.                                                                                   ושיהיו בטוחים לשימוש, שיעילותם הוכחה במחקרים קליניים

היחידה כיום , למניעת הזדקנות העור נוסחה ייחודיתמטריקוטן בסדרת תכשירים חדשה 
 ביו פפטידים –מטריקינים : הסדרה מכילה מרכיב חדשני. ובין הראשונות בעולם, בישראל

, המופקות בטכנולוגיות מתקדמות,  חומצות אמינו10 ל 5שרשראות קצרות של בין (
 לביו םיינקהמטריהתפרקות ). 350%צור הקולגן ב המרצת קצב יי–שתכונתן העיקרית 

המרכיבים שבסדרת תכשירי . פפטידים משפעלת את הגנים האחראים לשיקום העור
 הוכחו מדעית בעבודות קליניות כיעילים לטיפול בקמטים ובהזדקנות העור מטריקוטן

ור כחודש לאחר השימוש בתכשירים החדשים ניתן לראות שיפ. ינג'גיובטיפול אנטי אי





בצלקות ובסימני המתיחה של , בקמטים בסביבת העיניים ובלחיים, משמעותי בפגמי העור
:                                                         תוצאות מחקרים דרמטולוגיים שנעשו במרכיבים החדשניים הראו בין היתר . העור

  .ת קמטים במצח פחו52% *                                       
  .      פחות קמטים בזווית העין42%                                      * 
 שיפור בהשוואה לקרמים אחרים שאינם מכילים את 35%                                      * 

  .המרכיבים הפעילים
  . והאלסטין שיפור בייצור הקולגן350%                                      * 

  


