
Matis-ova EDINSTVENA NEGA, IMPULZ 
MLADOSTI Z MATIČNIMI CELICAMI BELE VRTNICE 

CELL-EXPERT 
Univerzalni serum, 
zaščita celic 

CELL-SKIN 
Univerzalna krema, zaščita 
celic pred procesi staranja
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MATIS SIGNATURE CARE

MLADOSTNI ZAGON Z 
MATIČNIMI CELICAMI BELE 

VRTNICE 

/ Učinek na različne strese, ki delujejo na celice

Koža je neprestano izpostavljena različnim stresnim situacijam: nezdrav življenjski slog (stres, cigaretni dim, urbana 
naselja...), zunanji agresorji (klimatske razmere, onesnaženost...). Kot odziv na stres celice pogosto postanejo preveč 
aktivne. Ta pretirana aktivnost povzroči celično disfunkcijo in presnovne odpadke, kar še pospeši staranje celic.

Na žalost se celice v prekomerni aktivnosti postopoma izčrpajo in izgubijo sposobnost obnove.

/ Celična obnova in matične celice 

Zarodne matične celice so bile odkrite leta 1981 pri miših in šele leta 1998 pri ljudeh, zato so znanstvene raziskave še v 
povojih.

Z delitvijo se matična celica lahko diferencira na več vrst telesnih celic. Če jo dobimo iz zarodka, lahko ustvari katerokoli 
celico organizma, zato je uporaba matičnih celic zakonsko strogo urejena, ker se postavljajo etična vprašanja.

Število in natančna lokacija matičnih celic v najgloblji plasti povrhnjice nam ni znana. Vemo le, da jih je malo, da se ne 
obnavljajo in, da je njihova vloga ustvariti nove celice v epidermisu. Te na približno 21 dni izginejo in nadomestijo druge 
- keratinociti se nenehno obnavljajo. Njihova pot od bazalne plasti do poroženele plasti traja približno 28 dni.

/ Staranje kože in kožne matične celice 

Staranje kože je zapleten proces, ki vključuje vse plasti povrhnjice in usnjice, vključno z denaturacijskimi beljakovinami in 
zmanjšanim delovanjem regenerativnih matičnih celic.

Ugotovljeno je bilo, da je zmanjšanje funkcionalnosti zarodnih matičnih celic povezano s krajšanjem telomerov, kar 
zmanjša proliferativni potencial kot odziv na izpostavitev UV žarkom, kar seveda drastično povzroči prezgodnje staranje 
kože.



/ Matične celice kože:  »niše«

Vitalne interakcije med matičnimi celicami in partnerskimi celicami potekajo na zelo specifičnih anatomskih mestih, v 
dejanskih prostorih celične komunikacije: tako imenovanih »nišah«. Matične celice so v svojih nišah zaščitene pred celo vrsto 
agresij.

Ideja je ohraniti kožo v optimalnem zdravstvenem stanju, da se ohrani kapital matičnih celic.  V kozmetiki lahko vplivamo zgolj 
na ohranjanje celovitosti in neokrnjenosti »niš«, v katerih matične celice živijo in ki jih varujejo. 

/ Rastlinske matične celice in Matis

Tako kot živalske, imajo tudi rastlinske matične celice lastnosti, ki pomagajo spodbujati in obnavljati rastline po poškodbi. 
Rastlinske matične celice, vzete iz srca rastlin, so redke celice z izjemnimi lastnostmi.

Matične celice so 100% aktivne, ker v svojih celicah vsebujejo vse elemente regeneracije in zaščite. Imajo močan regenerativni, 
gladilni in antioksidativni učinek.

Zato se je Matis leta 2021 odločil, da bo to neverjetno moč uporabil v formuli izjemnega seruma Cell Expert. Navdušenje 
uporabnikov se po vseh teh letih ni omajalo. Ne glede na to, ali se uporablja kot terapija ali kot dnevni proizvod, je ta serum že 
vrsto let pravi lepotni eliksir.

Strokovno znanje Matisa je združeno v izdelkih, ki vsebujejo rastlinske matične celice iz bele vrtnice za zaščito niš kožnih 
matičnih celic - te so ključne za ohranjanje mehanizma rednega celičnega obnavljanja ter podaljšujejo njihovo sposobnost 
sprožitve procesa obnove epidermisa.



CELL EXPERT SERUM - Univerzalni serum, zaščita celic

Vsebuje rastlinske matične celice iz bele vrtnice za zaščito niš v kožnih matičnih celicah, ki so ključne za ohranjanje 
mehanizma rednega celičnega obnavljanja ter podaljšujejo njihovo sposobnost sprožitve procesa obnove epidermisa. 

Ščiti kožni kapital matičnih celic, ki so odgovorne za njeno samoobnovo. Prijetna in lahka tekstura, ki se hitro vpije v kožo in 
dostavi vse prednosti aktivnih učinkovin.

V središču formule so rastlinske matične celice bele vrtnice, ki upočasnijo procese staranja in nastajanje prostih radikalov. V 
kombinaciji s hialuronsko kislino v nizki molekularni masi pospeši tudi glajenje gub. Formulo dopolnjuje keratolitična aktivna 
učinkovina, ki izboljšuje splošen videz kože z odstranjevanjem nepravilnosti. Polt oživi in gube se zmanjšajo. Koža je vsak dan lepša 
in mladostnejša.

Nova formula, ki popolnoma združuje čutni užitek in učinkovitost, z novim sistemom konzervansov, dišavo brez alergenov in 
vidnimi rezultati.

MatiStem CC complex 

Izvleček matičnih celic bele vrtnice prispeva k zaščiti okolja epidermalnih izvornih celic. Je antioksidant, ki upočasni ustvarjanje 
prostih radikalov, preprečuje staranje, oksigenira, oživlja dihanje in pospeši presnovo kože , ščiti kožo pred otopelostjo. 

Skrbnik matičnih celic - peptid, pridobljen iz graha, ohranja fenotip matičnih celic keratinocitov s povečanjem njihove možnosti za 
samo obnovo, zraščenost in zaščito. Zaščitene matične celice keratinocitov delujejo optimalno in prispevajo k vsakodnevni obnovi 
kože. 

Hyaluronic acid

je glikozaminoglikan, ki je naravno prisoten v koži in zagotavlja polnjenje in vlaženje. Hialuronska kislina,  ki je tukaj 
prisotna, je HA z visoko molekulsko maso za globoko hidracijsko delovanje. 

30 ml kapalka 



Cell skin - Univerzalna krema, zaščita mladostnega kapitala kože 

CELL -SKIN je univerzalna krema, ki pomaga ohranjati in zaščititi matične celice kože. Njena lahka, a pomirjujoča 
tekstura omogoča, da aktivne sestavine koži hitro prinesejo vse svoje prednosti. 

Formula temelji na matičnih celicah vrtnice v kombinaciji z ekstraktom iz cvetov planike, ki je znana po svoji odpornosti 
na ekstremne vremenske razmere: zmagovalni dvojec, poln antioksidativnih lastnosti in brez prostih radikalov. 

Dodani sta še dve drugi močni aktivni sestavini, ki dopolnjujeta formulo; pomagata zmanjšati in zgladiti gube ter krepita 
elastičnost kože s spodbujanjem sinteze kolagena. Polt je takoj okrepljena s kisikom, koža se učvrsti in gube zgladijo. Koža je 
z vsakim dmen lepša. 

MatiStem CC  complex  

Izvleček matičnih celic bele vrtnice prispeva k zaščiti okolja epidermalnih izvornih celic. Je antioksidant, ki upočasni 
ustvarjanje prostih radikalov, preprečuje staranje, oksigenira, oživlja dihanje in pospeši presnovo kože , ščiti kožo pred 
otopelostjo. 

Skrbnik matičnih celic - peptid, pridobljen iz graha, ohranja fenotip matičnih celic keratinocitov s povečanjem njihove 
možnosti za samo obnovo, zraščenost in zaščito. Zaščitene matične celice keratinocitov delujejo optimalno in prispevajo k 
vsakodnevni obnovi kože. 

Edelweiss flower

Iz Azije se je v ledeni dobi rastlina preselila v Evropo.  Planika živi v visokogorju na sončnih pobočjih, običajno na apnencu, 
v skalnih razpokah, od 1600 m do 3400 m nadmorske višine. 

Prvotno se je planika uporabljala zaradi svojih zdravilnih učinkovin, zdaj pa je prepoznana po neverjetnih antioksidativnih 
lastnostih (očitno boljših od vitamina E ali retinola), ki ji omogočajo življenje v ekstremnih podnebnih razmerah. 

Ta cvet je soočen z različnimi agresorji in je zato razvil učinkovit sistem notranje zaščite. Njegova vsebnost luteolina 
pomaga ohranjati elastičnost in tonus kože, saj zavira razgradnjo hialuronske kisline. 

50 ml lonček 
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Matis-ova EDINSTVENA NEGA, IMPULZ MLADOSTI 
Z MATIČNIMI CELICAMI BELE VRTNICE 

CELL-EXPERT 
Univerzalni serum, 
zaščita celic

Po samo 30 minutah 
83% Svetlejša polt
 Po 28 dneh*

96% Gladka koža 
79% Prečiščena tekstura 

CELL-SKIN 
Univerzalna krema, zaščita 
celic pred procesi staranja

Po samo 30 minutah 
77% takoj poživljena polt
 Po 28 dneh*

83% Zmanjšana globina gub 
82% Bolj čvrsta koža




