
ERBAGIL "nature between science and knowledge" is a company Research & Development 
always keen to promote its territory combining ancient science and modern technology. From 
the grape stem cells and olive oil, Erbagil produces the Natural Organic and Italian cosmetics 
100% certi�ed with

STAMIUVEX® (Erbagil Patent) precious Grape Stem Cells from Erbagil Estate to gentle 
regenerate and repair the skin. Stimulanting - Toning - Anti-aging - Modelling - Illuminating 
- Unexcelled - Velvetizing - Elasticizing - Xerosizing action

POLIUVEX® (Erbagil Research) Phytocomplex from red grape skin from Erbagil Estate, which is 
rich in polyphenols protects the integrity of collagen and moisturizes the skin with Purifying - 
Oxygenating - Lenitive - Intensifying - Unexcelled - Velvetizing - Energizing  - Xerosizing action 

RIGEFRUIT® (Erbagil Research) vegetal extracts based on apple from Trentino, red grape skin 
from Sannio, lemon from Sicily, wheat bran from Puglia, to gently exfoliate, nourish and 
stimulate the skin by renewing it with Regenerating - Intensifying - Gentle - Exfoliating - Filler 
- Revitalizing - Unexcelled - Illuminanting - Toning action

+OIL® (Erbagil Research) olive oil that is biologically cosmetic obtained by improving
cultivation, harvesting and production techniques from the Cultivar of Erbagil Estate. The result 
is an olive oil with biological action increased by 3% over standard oils to give +Oxygenation 
+Intensity  +Luminosity to your skin 

LINFAVITIS® (Erbagil Research) Grapevine sap of Erbagil Estate with a great vital force 
linked to the presence of a complex and balanced mixture of nutrients such as mineral salts, 
amino acids, natural saccharides, polyphenols, organic acids and auxins can improve the 
condition of the skin of the face, of the neck and décolleté increasing hydration and elasticity

Pulidra®, Rigevita® , Rigeidra® , 
Esfolux®  and Lipolastic®  are the heart 
of the project of cell reprogramming 
with Stamiuvex® .  The combined 
application of italian natural and 
organic cosmetic 100% certi�ed 
promotes the renewal of skin cells 
starting from the subcutaneous area for 
an anti-aging action that becomes"Wonderful Beauty"

SPECIFIC FUNCTION
Soothing elasticizing photoprotective 
action of +OIL®  (Erbagil Research) Olive 
oil that is biologically cosmetic rich in 
polyphenols, vitamins and vegetable 
waxes and promotes the elasticity of 
skin, nourishing and moisturizing. It 
improves the skin’s hydrolipidic barrier 
and contrasts the skin aging
Detergent action of micelles
The micelles are small detergent 
spheres that gently remove impurities, 
traces of smog, sebum and make-up
Anti-aging action of Stamiuvex®
(Erbagil Patent) Grape Stem Cells that 
stimulates the cellular renewal and  
gives renewed vitality and energy to the 
Protective and soothing action of 
Poliuvex® (Erbagil Research)
Phytocomplex from red grape skin that 
improves the functionality of 
microcirculation and gives brightness 

and deepness to your look
Hydrating, plumping, enlightening 
action of Hyaluronic Acid 
Therapeutic adjuvant in vulgaris, 
pustular, conglobate acne.  It prevents 
and contrasts wrinkles of the skin. 

skin gains elasticity �rmer and 
smoother, velvety to the touch

INDICATION
PULIDRA®  is a multi-active detergent 
product:
Daily cleansing suitable for all types of 

hydrates and puri�es. 
Also indicated in the protocols of 
Aesthetic Medicine treatments. 
Promotes greater absorption of 
anesthetic cream

Respect the pH of the skin

ITALIAN NATURAL AND ORGANIC COSMETICS
100% CERTIFIED

      with

Outer Beauty and Inner Wellness, the perfect combination for a
"Wonderful Beauty" 

A toast to the Beauty.
For HIM and for HER

diseases. It reduces excess sebum. 
Soothes and softens the skin. 
Stimulates cell regeneration 

INDICATIONS IN AESTHETIC SURGERY
Daily cleansing of skin, in the morning 
and in the evening. Suitable for 
sensitive, dry and in�amed skin. 

Suitable for any age thanks to the 
presence of micelles. Ideal in 
combination with Rigevita® Anti-Age 
Serum, Rigeidra® Regeneranting Bio 
cream and Esfolux® Revitalizing Bio 
cream to promote Cell Reprogramming. 
Ideal in combination with Rigenoma® 
cream - ERBAGIL medical device - tested 
in aesthetic medicine treatments for 
rapid tissue regeneration, also in 
neonatology
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ITALSKÁ 100% PŘÍRODNÍ 
BIOKOSMETIKA

UNIKÁTNÍ PATENT

Distributor ČR a SR: EMPOLAS s.r.o.

 
info@empolas.com, +420 602 556 877

 
www.stamiuvex.cz

Kmenové buňky  
hroznového vína

ERBAGIL je italská společnost s vlastním výzkumem a vývojem. Vždy chce podporovat produkci 
z vlastní půdy a kombinovat poznatky jak starověké vědy, tak moderních technologií. Z kme-
nových buněk hroznového vína a olivového oleje vyrábí 100% přírodní italskou Bio kosmetiku. 

STAMIUVEX® (Erbagil Patentovaná složka) vzácné kmenové buňky hroznového vína vlastní 
produkce pro jemnou regeneraci a obnovu pokožky. 
Stimulující - Tonizační - Anti-aging - Modelační - Rozjasňující - Zjemňující - Elastizující - Hyd-
ratující účinek.

POLIUVEX® (Erbagil výzkum) fytokomplex ze slupek červených hroznů vlastní produkce, 
který  je bohatý na polyfenoly, chrání integritu pokožky a hydratuje pokožku s Čistícím - Okys-
ličujícím - Utišujícím - Intenzivním - Bezkonkurenčním - Zjemňujícím - Energizujícím účinkem.

RIGEFRUIT® (Erbagil výzkum) rostlinné výtažky na bázi jablka z Trentina, slupek červených 
hroznů ze Sannio, citronů ze Sicílie, pšeničných otrub z Puglia, pro jemný peeling, výživu a stimu-
laci pokožky s Regeneračním - Intenzivním - Jemným - Exfoliačním - Vyplňujícím - Revitalizují-
cím - Rozjasňujícím - Tonizujícím účinkem.

+ OIL® (Erbagil výzkum) olivový olej z vlastní produkce, je biologicky získaný vylepšením tech-
nik kultivace, sklizně a výroby z kultivaru. Výsledkem je olivový olej s biologickým účinkem navý-
šeným o 3% oproti standardním olejům, který dodává pokožce okysličení, rozjasnění a intenzitu.

LINFAVITIS® (Erbagil výzkum)
Obrovská síla mízy z vinné révy ve spojení s komplexní a vyváženou směsí živin, jako jsou 
minerální soli, aminokyseliny, přírodní sacharidy, polyfenoly, organické kyseliny a auxiny, které 
intenzivně hydratují a zvyšují tak elasticitu a celkový stav pokožky obličeje, krku a dekoltu.

Pulidra®, Rigevita®, Rigeidra®, Esfolux® 
a Lipolastic® obsahují patentovanou složku 
STAMIUVEX®, která je srdcem projektu tzv. 
přeprogramování buněk. Kombinovaná 
aplikace produktů italské 100% přírodní 
Bio kosmetiky podporuje obnovu kožních 
buněk, která začíná už v hlubších vrstvách 
pokožky. Dochází tak k vypínání pleti a anti-
age účinku pro znamenitou krásu.

Uklidňující účinek + OIL®
Olivový olej bohatý na polyfenoly, vitamíny 
a rostlinné vosky , které podporují elasticitu 
pokožky a zároveň pokožku hydratují 
a vyživují. Díky tomu se zlepšuje stav 
hydrolipidové bariéry a předchází se stárnutí 
pokožky.

Čistící účinek micel
Micely jsou malé shluky molekul s čistícím 
účinkem, které jemně odstraňují nečistoty, 
stopy smogu, kožního mazu a make-upu.

Anti aging účinek složky STAMIUVEX®
Kmenové buňky hroznového vína stimulují 
buněčnou obnovu a dodávají vitalitu a 
energii epitelovým buňkám. Chrání pokožku 
před nepříznivými povětrnostními vlivy a 
znečištěním.

Ochranné a zklidňující účinky 
POLIUVEX® (výzkum Erbagil). Fytokomplex 
ze slupek červených hroznů zlepšuje 
mikrocirkulaci.  Hydratuje, vyplňuje a 
rozjasňuje.

Hydratační, vyplňující a rozjasňující 
účinek kyseliny hyaluronové.
Předchází a zabraňuje vzniku vrásek. 
Vyživuje a vypíná pokožku do hloubky. 
Zvyšuje elasticitu pokožky. Pleť je pevnější, 
hladší a sametová na dotek.

INDIKACE
PULIDRA® je multiaktivní čistící produkt na 
bázi ozonu pro denní čištění. Vhodný pro 
všechny typy pleti. Jemně čistí a hydratuje. 
Není nutné jej oplachovat. Respektuje pH 
pokožky. Indikován v estetické medicíně. 
Podporuje absorbci anestetických krémů.

INDIKACE V DERMATOLOGII
Mohou používat také velmi malé 
děti či pacienti s dermatologickými
onemocněními. Snižuje nadbytečnou
tvorbu kožního mazu. Zklidňuje a zjemňuje 
pokožku. Stimuluje regeneraci buněk.

INDIKACE V ESTETICKÉ MEDICÍNĚ
Pro denní čištění pleti - ráno a večer. Vhodné 
pro citlivou, suchou a zanícenou pokožku. 
Díky přítomnosti micel mohou používat 
všechny osoby bez omezení věku. Ideální
v kombinaci s přípravky Rigevita® Anti-Age 
Sérum, Rigeidra® regenerační denní Bio 
krém a Esfolux® revitalizační noční Bio krém.

JAK POUŽÍVAT
Před použitím protřepejte. Naneste 
PULIDRA® na vatový tampon a lehkým 
masírováním odstraňte make-up a 
nečistoty z obličeje, očí a rtů. Chcete-li 
odstranit voděodolný make-up, přiložte 
navlhčený vatový tampon na oční víčka, 
nechejte působit několik sekund a poté 
jemně odstraňte.

UPOZORNĚNÍ
Organická povaha surovin vytváří nepatrné 
zbarvení produktu.

SLOŽENÍ

Buněčné přeprogramování

Vnější krása a vnitřní regenerace
perfektní kombinace pro znamenitou krásu

Přípitek kráse
Pro NI a pro NĚJ

PLEŤOVÁ ČISTÍCÍ VODA 
S OZÓNEM
bez oplachování 

ČISTÍ, OKYSLIČUJE, 
VYŽIVUJE, HYDRATUJE

Pleťová čistící voda s Ozónem - odstraňuje make-up, 
bezoplachová, vhodná k okolí očí a rtů - 200 ml

Anti-age sérum - oblast očí, obličeje a krku 
30 ml

Regenerační denní Bio krém - obličej, krk a dekolt 
50 ml

Zpevňující Bio krém - poprsí, vnitřní paže a stehna 
100 ml

Revitalizační noční Bio krém - obličej, krk a dekolt 
50 ml

UNIKÁTNÍ PATENT

Buněčné přeprogramování

Kmenové buňky  
hroznového vína

Aqua, Olea Europea fruit Oil*, Hydrolyzed 
grape fruit*, Vitis Vinifera Fruit Meristem 
Cell Culture*, Polyglyceryl-6 Caprylate, 
Polyglyceryl-3 Cocoate, Polyglyceryl-4 
Caprate, Polyglyceryl-6 Ricinoleate**, 
Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate**
Sodium Dehydroacetate**, Sodium 
Benzoate**, Parfum

*přísady z ekologického zemědělství
**zpracováno z ekologického zemědělství

www.stamiuvex.sk




