
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
Hydrating and elasticizing action 
of 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

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 

and contrasts the skin aging

Hydrating, plumping, enlightening 
action of Hyaluronic Acid 
Therapeutic adjuvant in vulgaris, 
pustular, conglobate acne.  It prevents 

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

INDICATION
Ideal for all skin types for e�ective 
revitalizing, moisturizing a anti-aging 
results after treatment with hydroxy 
acids and peeling, Anti-aging beauty 
treatment for men and women, It 
protects the skin giving it a pleasant 
feeling of comfort and freshness, It 

restoring skin elasticity and brightness 
and inexorable beauty

HOW TO USE 
After cleaning with Pulidra®, apply 
Rigeidra® Regenerating Bio Cream on 
face, neck and décolleté and massage 
gently until the cream is fully 
absorbed. To obtain an even more 
regenerating e�ect, apply Rigevita® 
Anti-age serum in the morning - three 
times a week before Rigeidra® rich in 
functional and protective substance. In 
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UNIKÁTNÍ PATENT

Buněčné přeprogramování

Kmenové buňky  
hroznového vína

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.

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

Anti aging účinek STAMIUVEX®
Kmenové buňky hroznového vína stimulují 
buněčnou obnovu a dodávají vitalitu a 
energii epitelovým buňkám. Chrání pokožku 
před nepříznivými povětrnostními vlivy a 
znečištěním.
Uklidňující účinek +OIL®
(Erbagil výzkum)
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.

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.

Ideální pro všechny typy pleti. Má
revitalizacní a hydratační účinek.
Pusobí proti stárnutí. Vhodný po ošetření  
pleti peelingem či hydroxykyselinami.
Anti-aging kosmetická řada pro ženy i muže.
Chrání pokožku a dodává jí příjemný pocit 
pohodlí a svěžesti. Pomáhá zlepšit obnovu 
buněk, obnovuje elasticitu, rozjasňuje 
pokožku pro neúprosnou krásu.

JAK POUŽÍVAT
Po obvyklém vyčištení pleti přípravkem
Pulidra® aplikujte regenerační denní 
bio krém Rigeidra® na obličej, krk a
dekolt. Jemně masírujte, dokud se krém 
zcela nevstřebá. Chcete-li dosáhnout 
maximálního účinku, aplikujte Rigeidra® 
alespoň 1x denně ráno, ideálně poté, co 
nanesete Rigevita® Anti-age sérum, které 
je bohaté na účinné látky, jež pleť chrání 
a zklidňují. Večer, po obvyklém vyčištění 
pleti, podpořte ještě účinnost nanesením 
revitalizačního nočního Bio krému Esfolux®.

SLOŽENÍERBAGIL 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.

Distributor ČR a SR: EMPOLAS s.r.o.
info@empolas.com, +420 602 556 877

www.stamiuvex.cz

ITALSKÁ 100% PŘÍRODNÍ 
BIOKOSMETIKA

UNIKÁTNÍ PATENT
Kmenové buňky  
hroznového vína

Buněčné přeprogramování

Vnější krása a vnitřní regenerace
perfektní kombinace pro znamenitou krásu

Přípitek kráse
Pro NI a pro NĚJ

REGENERAČNÍ DENNÍ 
BIO KRÉM

obličej, oči,  krk a dekolt

OMLAZUJE, VYPÍNÁ, 
ROZJASŇUJE,  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

Aqua, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate 
and Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables**,
Olea Europaea fruit Oil*, Caprylic/Capric 
Triglycerides**, Cetyl Alcohol**, Glyceryl 
Stearate Citrate**,Glyceryl Stearate**, 
Tocopheryl Acetate, Vitis vinifera vine 
sap*, Hydrolyzed Grape Fruit*, Vitis 
Vinifera Fruit Meristem Cell Culture**, 
Sodium Hyaluronate, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate**, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Parfum.

*přísady z ekologického zemědělství
**zpracováno z ekologického zemědělství

www.stamiuvex.sk




