
Antybakteryjna maść przeznaczona do intensywnej pielęgnacji skóry zwierząt (psy, koty, konie):
• z ranami zakażonymi (np. gruda ,ropowica),
• z otarciami naskórka, płytkimi ubytkami skóry tj. zranienia, oparzenia,owrzodzenia,
• ze skłonnością do atopii,
• w stanach zapalnych ucha zewnętrznego, przestrzeni międzypalcowej 

EFEKTY STOSOWANIA:

Przyspiesza gojenie ran; stymuluje wzrost nowej tkanki; niweluje przekrwienie i późniejsze przebarwienia okolicy urazu; ogranicza 
proces bliznowacenia; łagodzi ból, pieczenie, świąd; działa osłaniająco.

DZIAŁANIE:

Główny składnik PRS MIC-1 (Protein-Rich Solution MIC-1), wytwarzany na bazie linii komórek macierzystych MIC-1 ,jest naturalną 
mieszaniną białek, cukrów i soli mineralnych. Dzięki zawartości aktywnych czynników białkowych stymuluje naturalne procesy re-
generacyjne, pobudzając komórki uszkodzonych tkanek do ich proliferacji i wzmożenia syntezy istotnych białek (np. białek macierzy
zewnątrzkomórkowej), ogranicza stany zapalne. Triklosan oraz olejek z drzewa herbacianego działają antybakteryjnie i przeciwgrzy-
biczo. Wazelina oraz olej rycynowy tworzą na skórze wodoodporny fi lm lipidowy chroniący przed czynnikami zewnętrznymi. Ekstrakty 
roślinne z aloesu i rumianku wspomagają działanie przeciwzapalne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanosić cienką warstwę na skórę oczyszczoną w miejscach przeznaczonych do aplikacji. Stosować według potrzeby, co najmniej
1-2 razy dziennie.

SKŁADNIKI:

Główny składnik PRS MIC-1 (Protein-Rich Solution MIC-1).
Pozostałe składniki: Woda, Olej Rycynowy, Wazelina, Stearynian Etyloheksalu, Gliceryna, Sok z Liści Aloesu, Wyciąg z Kwiatów
Nagietka lekarskiego, Wyciąg z Kwiatów Rumianku Pospolitego, Stearynian Glicerolu, Mieszanina Alkoholu Cetylowego
i Stearylowego, Lanolina, Poliakrylan Sodu, Triklosan, Metyloparaben, 1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, 
Fenoksyetanol, D-Pantenol, Alantoina, Olejek z Drzewa Herbacianego.

Produkt do użytku zewnętrznego. Do stosowania  miejscowego na skórę.
Przechowywać w temperaturze od +4°C do +18°C. Nie zamrażać.
Produkty mogą być transportowane bez specjalistycznych opakowań wyłącznie jeśli temperatura otoczenia nie przekracza 25°C 
przez czas do 72 godzin. Jeśli transport jest dłuższy lub temperatura otoczenia wynosi poniżej 0°C lub powyżej 25°C konieczne jest
zastosowanie opakowania termoizolacyjnego. 
Opakowanie zawiera zaplombowaną tubkę o pojemności 50 ml 
Termin ważności: na opakowaniu 
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z dystrybutorem.

ANTYBAKTERYJNA MAŚĆ REGENERACYJNA
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INNOWACJA NA BAZIE OPATENTOWANYCH

KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Informacje o produktach pielęgnacyjno-regeneracyjnych dla zwierząt VELVETYNA

Producent Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009 r. przez naukowców 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, powstałą na bazie kilkuletnich doświadczeń i prac nad odkryciem  
dotyczącym porożogennych komórek macierzystych o symbolu MIC-1.
Spółka opracowała, wdrożyła oraz opatentowała, unikalne w skali światowej, metody hodowli komórek ma-
cierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych substancji biologicznych o niezwykłym potencjale 
regeneracyjnym.
Przeprowadzone przez zespół naukowy Stem Cells Spin S.A., we współpracy z ośrodkami uniwersytec-
kimi, oraz klinikami weterynaryjnymi prace badawczo-rozwojowe pozwoliły na stworzenie innowacyjnej linii 
preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt VELVETYNA. Przy jej opracowaniu z sukcesem udało się wyko-
rzystać niezwykły potencjał regeneracyjny opatentowanych komórek macierzystych MIC-1.
Przełomowość odkryć związanych z komórkami MIC-1 potwierdzają przyznane patenty chroniące kluczowe 
dla działalności Spółki wynalazki, na których bazują także produkty VELVETYNA.
Stem Cells Spin S.A. jest właścicielem trzech patentów polskich oraz patentów europejskiego, amerykań-
skiego, australijskiego oraz nowozelandzkiego.
Spółka posiada laboratorium badawcze oraz specjalistyczne laboratorium hodowli komórek macierzystych, 
wdrożyła i certyfi kowała system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2009
w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz produkcji i sprzedaży, jak również system zarządzania jako-
ścią zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 22716:2007 – Dobrej Praktyki Produkcji (GMP).

Charakterystyka komórek macierzystych MIC-1 oraz surowca PRS MIC-1

(Protein-Rich Solution MIC-1)

Własności regeneracyjne komórek macierzystych MIC-1

Komórki macierzyste linii MIC-1 to stabilna linia komórkowa, która została wyprowadzona z fragmentu po-
roża jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). Wieloletnie badania naukowe potwierdziły, że komórki macie-
rzyste MIC-1 zawierają aktywne czynniki białkowe o dużym potencjale regeneracyjnym (głównie czynniki 
wzrostu takie jak: FGF, KGF, NGF). Mechanizm działania komórek macierzystych MIC-1 polega na pro-
dukcji i wydzielaniu naturalnych substancji białkowych, które pobudzają komórki uszkodzonych tkanek do 
prawidłowej odnowy poprzez stymulację ich proliferacji. Dodatkowo komórki MIC-1 ograniczają procesy 
zapalne tkanek. Wykazano, że możliwe jest stosowanie obcogatunkowych komórek macierzystych, po-
nieważ jako niedojrzałe antygenowo nie uczulają i nie wywołują reakcji zapalnej. Tradycyjnie w terapii ko-
mórkowej stosuje się żywe komórki macierzyste w postaci miejscowych iniekcji. Opracowany przez spółkę
Stem Cells Spin S.A. unikalny surowiec PRS MIC-1, zawarty w innowacyjnych produktach linii VELVETYNA,
pozwala poprzez łatwy sposób aplikacji miejscowej  na skórę wykorzystać niezwykły potencjał regeneracyj-
ny komórek macierzystych MIC-1.

PRS MIC-1 (Protein-Rich Solution MIC-1)

PRS MIC-1 jest wytwarzany na bazie opatentowanych komórek macierzystych MIC-1. Stanowi naturalną 
mieszaninę białek, witamin, cukrów i soli mineralnych otrzymanych na bazie komórek MIC-1 w wyniku wielo-
etapowego procesu biotechnologicznego. Badania in vitro wskazują, że zarówno same komórki macierzyste 
MIC-1, jak i surowce otrzymane na ich bazie oddziałują pozytywnie na inne komórki poprzez wzmożenie 
syntezy białek i wzrost ich proliferacji. Badania in vivo prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi 
potwierdziły korzystny wpływ preparatów zawierających PRS MIC-1 na przyspieszenie regeneracji tkanek 
(m.in. kostnej, chrzęstnej oraz skóry i włosów).


