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SKŁAD
Surowiec pozyskuje się z komórek macierzystych rośliny Lithops pseudo-
truncatella, potocznie nazywanej „żywymi kamieniami”. Jest to sukulent 
występujący na pustyniach południowej Afryki. Cała roślina jest wysoce 
wyspecjalizowana, aby funkcjonować w ekstremalnych warunkach, a dłu-
gość jej życia dochodzi do 95 lat. Sekret tkwi w sposobie zarządzania 
wodą, przestrzenią i światłem. Cała masa Lithopsa składa się z cukrów i 
wody.

Vytrus Biotech zainspirował się niezwykłym potencjałem fizjologii tej ro-
śliny i stworzył surowiec NECTARIA LITHOPS. Opracował także pierwszą 
generację fito-glucydowych frakcji (PGF), zwanych Nektarem Komórko-
wym. Zawiera on glikokoniugaty (mucyny, glikoproteiny, proteoglikany, 
glikolipidy), cukry złożone (fruktooligosacharydy), polifenole i kwasy or-
ganiczne. 

DZIAŁANIE
Nektar Komórkowy Lithops chroni i naprawia glikokaliks skóry, zapew-
niając mu optymalną strukturę i funkcjonalność. Glikokaliks jest złożoną 
warstwą otaczającą każdą komórkę, zarówno u roślin jak i zwierząt, która 
składa się głównie z cukrów i glikokoniugatów (glikoprotein, glikolipi-
dów, proteoglikanów i mucyn).

Glikokaliks odgrywa ważną rolę m.in. w konformacji i strukturze 3D 
błon komórkowych, co warunkuje idealne warunki dla biosyntezy wi-
taminy D3.

Efektem działania surowca jest zwiększenie poziomu witaminy D poprzez 
wpływ na poprawę warunków „mikrośrodowiskowych” do jej syntezy. 
Wzrost stężenia wit. D skutkuje poprawą nawilżenia skóry, jej jędrności, 
mikrokrążenia i kolorytu, a także promienności cery.

BADANIA IN VITRO:
• wzrost działania antyoksydacyjnego o 42%, porównywalny  

z działaniem wit. C
• hamowanie aktywności kolagenazy o 82%, porównywalne 

z działaniem EDTA
• hamowanie peroksydacji lipidów o 82%, porównywalne z działa-

niem pochodnych wit. E
• zwiększenie proliferacji fibroblastów o 26%
• zwiększenie syntezy wit. D w fibroblastach o ponad 100%, a w ke-

ratynocytach o ponad 50%
• zwiększenie syntezy lumisterolu, będącego „rezerwuarem” wit.D

BADANIA IN VIVO:
• zwiększenie nawilżenia skóry do 93%
• zwiększenie zdolności zatrzymywania wody w naskórku o 39%
• zwiększenie promienności skóry o 17%, z jednoczesnym z mniej-

szeniem wydzielania sebum
• zwiększenie objętości policzków o 3% (dla porównania iniekcje z 

kwasem hialuronowym powodują wzrost objętości o 5%)
• poprawa mikrokrążenia (o 16%) i dotlenienia tkanek (o 34%)

ZASTOSOWANIE
• produkty silnie nawilżające, wypełniające i zwiększające objętość 

(efekt działania porównywalny z iniekcjami kwasem hialuronowym)
• produkty rozjaśniające, zwiększające promienność skóry.
• produkty dodające blasku, rozświetlające (także do kosmetyków 

kolorowych). 
• produkty do ochrony przeciwsłonecznej (stosowanie przed i po promie-

niowaniu UV)
• produkty rewitalizujące, antyoksydacyjne, poprawiające mikrokrążenie

DAWKOWANIE: 1-3%
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NECTARIA LITHOPS

Nectaria Lithops to substancja 
aktywna pozyskiwana z komórek 
macierzystych sukulentów z ro-
dzaju Lithops, znanych pod nazwą 
zwyczajową jako żywe kamienie. 
Nektar komórkowy optymalizuje 
mikrośrodowisko skóry, zwiększając 
tym samym syntezę witaminy D. 

Aby wit. D3 mogła się syntetyzować 
w naszej skórze, muszą zostać spełnio-
ne odpowiednie warunki „mikrośrodowi-
skowe”, takie jak:
• dobra i w pełni funkcjonalna struktu-

ra błon komórkowych 
• maksymalne wykorzystanie światła
• wysoki poziom nawilżenia skóry 
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