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Aanbieding 
SeaStem Renewing Day Cream  

 

Zacht en romig hydraterende emulsie, perfecte dagcrème voor de 
normale en droge huid; eventueel ook te gebruiken  als een  24 
uurs crème voor de jonge huid.  
Dankzij de combinatie van  stamcellen en zeewier geeft het de 
huid een jeugdige en heldere uitstraling. 

 

SeaStem Rebuilding Night Cream 

 

Het verschil tussen een dag- en nachtcrème zit hem dus zowel  
in de textuur en als in de ingrediënten. Waar een dagcrème  
lekker licht is en snel intrekt, is een nachtcrème meer voller van 
textuur en trekt het veel minder snel in. Een dagcrème beschermt 
je huid tegen de zon, een nachtcrème niet.  Inhoud: 
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SeaStem crèmes 

Renewing Day  
&  

Rebuilding Night   
 

Vraag in de salon  
naar  

de aanbieding ...! 

 

Actie Stamcellen: ze zijn wonderbaarlijk! 

We hebben verschillende huidlagen die beschermen onze cellen 

tegen verplaatsing, differentiatie en zelfs celdood.  

 

In de kiemlaag van de huid vormen zich steeds nieuwe cellen.  
Bij een gezonde huid liggen deze nieuw gevormde cellen dicht 
op elkaar. Bij bijvoorbeeld een droge of verouderde huid  
liggen cellen verder uit elkaar waardoor er meer ruimte tussen 
de cellen zit.  

Dit zorgt o.a. voor vochtverlies, verslapping en rimpelvorming.  
 

Wanneer de kiemlaag (waar onze natuurlijke stamcellen zich  
bevinden) niet voldoende bescherming heeft gehad zal deze 
sneller verouderen; zij droogt dan als het ware uit. De huid  
verliest dan zijn capaciteit om goede cellen en collageen aan  
te maken. Dit maakt het zo belangrijk om vroegtijdig de huid  
enerzijds te beschermen en anderzijds te ondersteunen zodat  
lichaamseigen functies doorgaan.  

De stamcellen-lijn van Osaìne “SeaStem”, doet beide.  
 

De plantaardige stamcellen in SeaStem dringen door tot diep  
in de huid waar ze de kwaliteit van de lichaamseigen stam-
cellen boosten, zorgen dat ze blijven zitten waar ze horen  
en daarmee o.a. de weerbaarheid van 

de huid verhogen.  
 

Plantaardige stamcellen zijn de levens-
kracht van de plant in zijn meest pure, 
onaangetaste vorm. SeaStem zorgt  
ervoor dat deze cellen opgenomen  
kunnen worden en draagt zo deze 

krachtpatsers over aan de huid. 

  Osaìne 



www.osaine.nl 

Het genezend potentieel van stamcellen Zeevenkel 

De zeevenkel (Crithmum maritimum) is een vaste plant,  
die behoort tot de schermbloemenfamilie (Umbelliferae oftewel  
Apiaceae). Zeevenkel groeit goed op kiezelstranden, tussen dijk-
stenen en op rots kliffen. Het is een echte kustplant. Hij houdt het 
meest van zonnige open gebieden die tamelijk voedselrijk zijn,  
zout en nat. Zeevenkel groeit ook wel in de duinen, maar alleen als 
het zand zilt is. De enige plaatsen in Nederland waar je de plant 
kunt vinden liggen in Zeeland of het waddengebied, maar ook daar 
is zeevenkel zeldzaam. Ook na de bloei is zeevenkel een mooie 
plant door de roodachtige verkleuring van de stengels, bladeren  

en zaden. 

Zeevenkel is dus ook in Nederland langs de kust te bewonderen.  
Zo kweekt een Texelse boer zeevenkel als zilt groente. De bladeren 
zijn eetbaar en smaken ongeveer als asperges. Verschillende  

restaurants op het eiland serveren dit exclusieve product. 

Hoofdbestanddeel van de Osaìne SeaStem-lijn is afkomstig van 
Zeevenkel: de plant bevat de kracht van zowel het zoute zeewater, 
als de kracht van een landplant. Ze bevat bijv. de voedende  
vitamines A, C en E. Tevens helpt Zeevenkel de aanmaak van  
collageen en elastine te versterken. De bloedsomloop verbetert;  
de huid krijgt hernieuwde energie. Zeevenkel bezit antioxiderende, 
desinfecterende en ontstekingsremmende eigenschappen die zelfs 
de meest geïrriteerde huid kalmeert. Uit deze plant haalt Osaìne 
via een bio-reactor stamcellen (oercellen), welke de eigen kracht 

van de huid op celniveau aanvullen en vernieuwen.  

UV bescherming 
De antioxiderende werking van deze stamcellen is zo krachtig, dat 
dit zorgt voor een natuurlijk verweer tegen niet alleen UVA-stralen 

maar zelfs ook tegen UVB-stralen. 

Het maakt niet uit hoe groot de mens uiteindelijk wordt: alles is  
begonnen met een ei- en een zaadcel. Dat betekent dat er cellen  
bestaan die het potentieel hebben een hele mens te vormen. Van deze 
eerste cellen, die uit de bevruchte eicel ontstaan, zeggen we dat ze  
totipotent zijn ('met universele mogelijkheden').  Enkele dagen na de 
bevruchting ontstaat het zogenaamde kiemblaasje, de blastocyste. De 

cellen in dit kiemblaasje worden embryonale stamcellen genoemd.  

Ze zijn nog zeer ongespecialiseerd en hebben het vermogen zich onein-

dig vaak te delen en zich tot al de ongeveer 220 celtypes van de mens 
te ontwikkelen; uit de afzonderlijke cellen kan echter geen hele mens 
meer ontstaan. Ze hebben hun totipotentie verloren en worden pluri-
potent ('met vele mogelijkheden') genoemd. Wanneer de ontwikkeling 
van de mens is afgesloten, zijn deze oorspronkelijke alleskunners veran-
derd in rijpe, gedifferentieerde cellen, die een bepaalde functie in ons  
lichaam vervullen. Maar ook op volwassen leeftijd vindt vernieuwing van 
de huid plaats, helen wonden en groeit het haar.  
Tot aan ons levenseinde zijn er nog cellen voorhanden die relatief onge-
specialiseerd zijn, zich frequent kunnen delen en het organisme erbij 
helpen zichzelf te regenereren en te repareren. Bij deze cellen spreekt 
men van adulte, dus volwassen stamcellen. De adulte stamcellen worden 
tot nu toe in bijna elk lichaamsweefsel aangetroffen, onder andere bij-

voorbeeld in de huid, de hersenen, het bloed, de lever en het beenmerg.  

Dit geeft potentieel voor huidverbetering. De stamcellen in onze  
SeaStem line zijn eigenlijk een soort oercellen die het vermogen hebben 
om alle cellen in het lichaam aan te sporen hun werk goed te doen.  
Cruciale opdracht: celvernieuwing! Voor de huid betekent dat natuurlijk 
een verhaal in de strijd tegen rimpels. De stamcellen geven jouw huid de 
juiste stimulatie als een enorme nieuwe boost.  
Daarmee is Seastem uitermate geschikt voor iedereen boven de 35 

als kuur en/of vanzelfsprekend ideaal als verzorgingscrème.   


