
Regulat® Cosmetic – Luxushab 
A Regulat® kutatás legújabb terméke

70 év telt el kutatással és fejlesztéssel, melynek a súlypontja a „sejtszintű 
immunreguláció”  volt,  ami  végülis  ezt  az  egyedülálló  terméket 
eredményezte,  amely  képes  a  bőr  szöveteiben  a  természetes 
folyamatokat a helyes irányban tartani: Regulat® Cosmetic Luxushab.

A luxushab 33%-ban Regulat®-ból áll és magas hialuronsav tartalmú.

A hatása a bőrben van

 A hab a hatását a sejtben végzi el!

 Redukálja az oxidatív folyamatokat, amely a bőr öregedéséért 
felel.

 Aktiválja a bőrben lévő enzimeket, amely a regeneráló 
folyamatokat így képes beindítani.

 Javítja az ellenálló képességét a bőrsejteknek is, így meghosszabbítja azok élettartamát.

 Képes a gyulladásokat megfordítani, ezáltal a szövetet regenerálni és fiatalon tartani.

Kaszkádfermentáció – O.K.(Original Kaskadfermentation- EP 1153549)

A kaszkádfermentáció szabadalma a Dr. Niedermaier Pharma szabadalma és a Regulat® gyártásának 
a védjegye. A gyártás során friss –bio gazdaságból származó- gyümölcsöket, zöldségeket és magvakat 
erjesztenek, majd koncentrálnak. Ezek után „jobbra forgatott” tejsavót adnak hozzá. A Regulat® az 
egyetlen anyag, amit a bőrünk teljes anyag- és vitamincsere során tud hasznosítani. Érzékeny bőrűek 
számára a Regulat® Cosmetic  Luxushab ideális,  mert  a  kaszkádfermentáció során allergének nem 
keletkeznek.

Regulat® Cosmetic Luxushab alkalmazható:

 Száraz és nagyon száraz bőr esetén

 Érzékeny bőr esetén

 Durva bőr esetén

 Ráncos bőr esetén

 Érett bőr esetén

 Akne és telített bőr esetén

 Atópiás és neurodermitiszes bőr esetén



 Psoriasis esetén

 Bőr allergia elleni védelmére

 Smink alá a tisztított bőrre

Dermatológiai tesztelése a Regulat® Cosmetic Luxushabnak objektív mérésekkel történt a hatékonyság 
és az összeegyeztethetőség szempontjából a független Derma Consult és BioTeSys kutatóintézetek 
segítségével.

Az eredmények a bőr funkciós vizsgálatokról a legmodernebb mérési módszerekkel, azok 
segítségével készültek.

A Regulat® Cosmetic Luxushab:

 nem tartalmaz tartósítószert és színezéket

 nem vált ki allergiás reakciót (0,0% - teszt eredményekkel bizonyított)

A Regulat® Cosmetic Luxushab:

 nagydózisban tartalmaz transz és cisz molekulás hialuronsavat

 nagydózisban tartalmaz másodlagos növényi anyagokat (pl: polifenolokat)

 koncentráltan tartalmaz enzim építőelemeket (aminosavakat, peptideket)

 tejsavót (L (+) Milchsäure)

A Regulat® Cosmetic Luxushab a sejtben:

 aktivizálja az enzimeket

 antioxidatív

 immunreguláló

Használati utasítás:

Első használat előtt kérjük, jól rázza fel a tubust, és az első nyomást óvatosan végezze el a tenyerébe! 
Előfordulhat, hogy az első nyomás alkalmával nem a megfelelő hab formátumot kapja. Ha ez így 
történne, azt mossa le kezéről. És a második nyomástól kezdve már a habot kapja. Ezek után kenje fel 
a habot a kívánt felületre. 

Minden további használat előtt jól rázza fel a tubust!



Figyelem! A palackban túlnyomás uralkodik! Ütögetni, felnyitni és tűzbe dobni tilos és életveszélyes! 

Gyártó: Dr. Niedermaier-Pharma Gmbh, Hohenbrunn, Németország
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