
 

  

 

Otrzymasz najobszerniejszą, 

spersonalizowaną diagnozę 

dermogenetyczną. 

TWARZ 
jakość skóry 

CELLULIT 
wygląd ciała 

ŁYSIENIE PLACKOWATE 
jakość włosów 

Rewolucyjne i unikatowe badanie 

DNAskin Matrix Mapping™ 

wykonywane przez GENOXAGE to suma 

następujących czynników: 

● geny 

(na podstawie Twojego DNA) 

● fenotyp 

(ocena wzrokowa  

dermatologa specjalisty) 

● nawyki życiowe 

Dzięki DNAskin Matrix Mapping™, 

GENOXAGE wytwarza unikalne, bio-

inteligentne dermokosmetyki oraz 

zaleca działania, które poprawią jakość  

i wygląd skóry. 

 

 

Przed nami nowa era  

w kosmetologii 

Odkryj spersonalizowane leczenie kosmetyczne 

na podstawie indywidualnej diagnozy. 

 

Wyobraź sobie, że uzyskujesz diagnozę skóry 

(starzenie i cellulit) oraz włosów (pod kątem 

łysienia plackowatego) na podstawie badania 

Twojego DNA? 

 

 Geny odpowiadają niemal 
za 60% naszego procesu 

starzenia 

Czy wiedziałaś, że to geny odpowiadają za kolor 
Twoich włosów, pigmentację skóry i proces 

starzenia się komórek...? 

 

DNASKIN MATRIX 

MAPPING™. 

Najbardziej innowacyjna  

i zaawansowana 

diagnostyka skóry oparta na 

Twoim DNA. 

Laboratorium GENOXAGE proponuje ekskluzywny 

system DNAskin Matrix Mapping™ , 

najobszerniejszą indywidualną diagnostykę skóry. 

Geny odpowiadają za około 60% stanu Twojej 

skóry i procesu starzenia. 

Geny oraz inne czynniki, takie jak nawyki życiowe, 

dieta, miejsce, w którym żyjesz itp., pozwalają na 

uzyskanie pełnej diagnozy Twojej skóry. 

 

 

 

Dystrybucja w Polsce: 
Polmax 

ul. Łódzka 208B 
42-218 Częstochowa 

tel. 34 322 00 65, 722 206 132 
polmax@polmax.eu 

www.polmax.eu 
www.genoxage.pl 



 

 
Nasz raport pozwoli Ci poznać 

siebie lepiej 

Na podstawie Twojego kodu DNA i metody DNAskin 

Matrix Mapping™, specjaliści GENOXAGE stworzą 

wyczerpujący raport dotyczący stanu Twojej  

skóry i jakości włosów. 

 

Zbadanie Twoich predyspozycji genetycznych odnośnie 

zmiennych, które wpływają na proces starzenia skóry, 

jakość włosów (łysienie plackowate) i powstawanie 

cellulitu, pozwoli Ci uzyskać wiedzę na temat metod 

terapeutycznych oraz nawyków życiowych, które będą Ci 

służyć najlepiej. W ten sposób powstaje spersonalizowana 

porada, która pomoże Ci osiągnąć optymalne 

samopoczucie. 

Co możemy przewidzieć 

dzięki badaniu DNA? 
glikacja 

oksydacja 

wrażliwość 

zmarszczki 

elastyczność 

nawodnienie 

pigmentacja 

fotowrażliwość 

długowieczność 
komórek 

Wiek biologiczny 

Telomery to miejsca na końcach chromosomów, które 

definiują potencjał regeneracyjny naszych organów  

i tkanek, czyli proces starzenia naszych komórek. 

Nasza diagnoza obejmuje zmienne genetyczne związane  

 z długością telomerów, co 

 pozwala na przewidzenie 

 twojego biologicznego 

 wieku i wewnętrznych 

 predyspozycji odnośnie 

 starzenia. 

Jakość włosów i łysienie 

plackowate 

Łysienie i utrata grubości włosów są w dużej mierze 
warunkowane przez nasze geny. Uzyskanie wiedzy na 

temat predyspozycji odnośnie czterech głównych 
mechanizmów łysienia plackowatego pozwoli na 

określenie środków zaradczych i leczniczych, które będą 
dla Ciebie najbardziej efektywne. Pozwoli to na 
zatrzymanie łysienia i utraty grubości włosów. 

• Czynniki hormonalne 
• Nagromadzenie cząsteczek oksydantów 

• Utrata włosów jako skutek braku detoksykacji 
• Metabolizm tworzenia struktury włosa 

Starzenie się skóry 

Poznaj swoją sytuację dzięki 9 zasadniczym zmiennym 

dermatologicznym, które definiują ścieżkę starzenia 

Twojej skóry. Twoje predyspozycje genetyczne odnośnie 

każdej z tych zmiennych pozwolą na utworzenie mapy 

zagrożeń i określenie najlepszych środków zaradczych, 

które umożliwią zapobieganie oznakom starzenia oraz 

zachowanie piękna Twojej skóry. 

Cellulit 

Geny warunkują predyspozycje i mechanizmy tworzenia 
cellulitu. Informacje na ten temat pozwolą na 

zastosowanie efektywnych strategii redukcji efektów 
cellulitu i poprawy wyglądu. Analizujemy 6 głównych 

mechanizmów cellulitu: 
• czynniki hormonalne 

• retencja płynów 
• natlenowanie tkanki tłuszczowej 
• stan zapalny tkanki tłuszczowej 

• rozszerzenie naczyń i zaburzenia mikrokrążenia 
• glikacja 

 

Spersonalizowana  

bio-inteligentna terapia 

Twoje produkty dermokosmetyczne GENOXAGE zostały 
stworzone poprzez połączenie składników o naukowo 

dowiedzionej skuteczności, na podstawie 9 zasadniczych 
zmiennych dermatologicznych, Twojego aktualnego stanu 

skóry i stylu życia oraz spersonalizowanej diagnozy 
Twojej skóry. 

W każdym produkcie odnajdziesz najefektywniejsze 
składniki aktywne o dowiedzionej skuteczności połączone 

w odpowiednich ilościach i proporcjach w taki sposób, 
aby pasowały do wskaźnika aktualnego stanu Twojej 

skóry DNASkin Complex. 

Twoje produkty dermokosmetyczne GENOXAGE są 
przystosowane do Twojej indywidualnej diagnozy. 

 
Dbamy o Ciebie i dlatego udowodniliśmy 

skuteczność naszych produktów poprzez długie 

badania i porównania składników w warunkach 

laboratoryjnych in vitro, in vivo oraz in silico. 

Skuteczność naszych receptur została zatem 

dowiedziona przez szeroko zakrojone badania,  

a ich bezpieczeństwo jest gwarantowane przez 

studia stabilności dermatologicznej  

i mikrobiologicznej. 

Dzięki tym gwarancjom, Genocosmetics Lab 

(pionierskie laboratorium w biotechnologii 

genetycznej) stworzyło ekskluzywne produkty 

dermogenetyczne GENOXAGE. Na podstawie 

całkowicie indywidualnej diagnozy, oferujemy Ci 

kompletne leczenie oznak starzenia przy pomocy 

 4 produktów. 

Bio-inteligentna terapia 
ESSENTIAL CREAM 

Bio-inteligentna terapia 
EYE CONTOUR 

Bio-inteligentna terapia 
przygotowawcza 

COMPLEX 5 ACTIONS - 4 WEEKS 

Bio-inteligentna terapia 
INTENSIVE SERUM 


