
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 wyprowa-
dzona z fragmentu poroża jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). Wieloletnie badania 

naukowe potwierdziły, że komórki macie-
rzyste MIC-1 zawierają aktywne czynniki 
białkowe o dużym potencjale regenera-
cyjnym (głównie czynniki wzrostu takie 
jak: FGF, KGF, NGF). 
Mechanizm działania komórek macierzy-
stych MIC-1 polega na produkcji i wydzie-
laniu 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 macierzy-
stych, ponieważ jako niedojrzałe antyge-
nowo nie uczulają i nie wywołują reakcji 
zapalnej.
Tradycyjnie w terapii komórkowej 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 produk-
tach linii VELVETYNA, pozwala poprzez 
łatwy sposób aplikacji miejscowej na 
skórę wykorzystać niezwykły potencjał 
regeneracyjny 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 wieloetapowego procesu bio-
technologicznego.
Badania in vitro wskazują, że zarówno 
same komórki macierzyste MIC-1, jak
i surowce otrzymane na ich bazie oddzia-
łują pozytywnie na inne komórki poprzez 
wzmożenie syntezy białek i wzrost ich 
proliferacji.
Badania in vivo prowadzone we współ-
pracy z ośrodkami naukowymi po-
twierdziły korzystny wpływ preparatów 
zawierających PRS MIC-1 na przyspie-
szenie regeneracji tkanek (m.in. kostnej, 
chrzęstnej oraz skóry i włosów).
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na bazie opatentowanych

komórek macierzystych MIC-1

 innowacyjny składnik PRS MIC-1 stymuluje  

 procesy naprawcze wykorzystując nezwykły  

 potencjał regeneracyjny  komórek

 macierzystych MIC-1

 skutecznie przywraca funkcje uszkodzonych

 tkanek: mięśniowej, kostnej, więzadłowej,

 ścięgnistej

 profesjonalne narzędzie do intensywnej

 pielęgnacji i ochrony skóry

Nowatorska, oparta na biotechnologii, 

skuteczna alternatywa dla dotychczas

stosowanych produktów

Fibroblasty poddane działaniu komórek 
macierzystych MIC-1. Komórki MIC-1 
stymulują fi broblasty do proliferacji i 
przeciwdziałają ich starzeniu się

Komórki macierzyste MIC-1 hodowane 
in vitroj
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Innowacja na bazie opatentowanych

komórek macierzystych MIC-1

Informacje o produktach pielęgnacyjno-regeneracyjnych

dla zwierząt VELVETYNA 
Producent Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009 r. 

przez naukowców Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu, powstałą na bazie 
kilkuletnich doświadczeń i prac nad od-
kryciem  dotyczącym porożogennych ko-
mórek macierzystych o symbolu MIC-1.
Spółka opracowała, wdrożyła oraz opa-
tentowała, unikalne w skali światowej, 
metody hodowli komórek macierzystych 
MIC-1 oraz produkcji na ich bazie natu-
ralnych substancji biologicznych o nie-
zwykłym potencjale regeneracyjnym. 
Przeprowadzone przez zespół naukowy 
Stem Cells Spin S.A., we współpracy 
z ośrodkami uniwersyteckimi, oraz kli-
nikami weterynaryjnymi prace badaw-
czo-rozwojowe pozwoliły na stworzenie 
innowacyjnej linii preparatów pielęgna-
cyjnych dla zwierząt VELVETYNA. Przy 
jej opracowaniu z sukcesem udało się 
wykorzystać niezwykły potencjał regene-
racyjny opatentowanych komórek macie-
rzystych MIC-1. 
Przełomowość odkryć związanych z ko-
mórkami MIC-1 potwierdzają przyznane 
patenty chroniące kluczowe dla działal-
ności Spółki wynalazki, na których bazują 
także innowacyjne produkty dla zwierząt 

VELVETYNA. Stem Cells Spin S.A. jest właścicielem trzech patentów polskich oraz 
patentów europejskiego, amerykańskiego, 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-rozwo-
jowych oraz produkcji i sprzedaży, jak również system zarządzania jakością zgodny
z międzynarodową normą PN-EN ISO 22716:2007 – Dobrej Praktyki Produkcji (GMP).

Fibroblasty w hodowli in vitro stopniowo 
starzeją się

Reakcja immunocytochemiczna
pokazująca ekspresję białka FGF-2
w komórkach macierzystych MIC-1

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z dystrybutorem

Komórki włosa w hodowli in vitro bardzo 
wolno dzielą się.

Komórki włosa poddane działaniu 
komórek macierzystych MIC-1. Komórki 
MIC-1 stymulują komórki włosa do 
dzielenia się



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 póź-
niejsze 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 ba-
zie linii komórek macierzystych MIC-1 ,jest naturalną mieszaniną białek, cukrów 
i soli mineralnych. Dzięki zawartości aktywnych czynników białkowych stymu-
luje naturalne procesy regeneracyjne, pobudzając komórki uszkodzonych tka-
nek do ich proliferacji i wzmożenia syntezy istotnych białek (np. białek macierzy
zewnątrzkomórkowej), ogranicza stany zapalne. Triklosan oraz olejek z drzewa herba-
cianego działają antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Wazelina oraz olej rycynowy two-
rzą 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 apli-
kacji. 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 Kwia-
tów Rumianku Pospolitego, Stearynian Glicerolu, Mieszanina Alkoholu Cetylowego
i Stearylowego, Lanolina, Poliakrylan Sodu, Triklosan, Metyloparaben, 1,3-bis(hydrok-
symetylo)-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, Fenoksyetanol, D-Pantenol, Alantoina, 
Olejek z Drzewa Herbacianego.

ANTYBAKTERYJNA

MAŚĆ REGENERACYJNA

NA BAZIE OPATENTOWANYCH

KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Balsam przeznaczony do pielęgnacji skóry zwierząt (psy, 
koty, konie):
• z otarciami i pęknięciami naskórka,
• z oparzeniami, owrzodzeniami,
• ze zmianami skórnymi o podłożu immunologicznym,  
 przebiegającymi z nadmiernym złuszczaniem
 i rogowaceniem skóry (atopowe zapalenie skóry),
• ze zmianami skórnymi o nieznanej etiologii,
• z niezainfekowanymi ranami, ranami suchymi lub
 z małymi wysiękami.

EFEKTY STOSOWANIA:

Przyspiesza gojenie ran wspomagając procesy regeneracyjne oraz naprawcze, ogra-
nicza proces bliznowacenia, przyspiesza odrost włosów (np. po zabiegach chirurgicz-
nych), 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 mi-
neralnych. Dzięki zawartości aktywnych czynników białkowych stymuluje naturalne 
procesy regeneracyjne, pobudzając komórki uszkodzonych tkanek do ich prolifera-
cji i wzmożenia syntezy istotnych białek (np. białek macierzy zewnątrzkomórkowej), 
ogranicza stany zapalne. Zawarty w produkcie olejek z drzewa herbacianego ma wła-
sności przeciwbakteryjne i  jego zapach działa odstraszająco na owady, a ekstrakty 
roślinne z aloesu, rumianku wspomagają działanie przeciwzapalne.
SPOSÓB UŻYCIA:

Delikatnie nanosić cienką warstwę na skórę oczyszczoną w miejscach przeznaczo-
nych do aplikacji. Stosować według potrzeby, co najmniej 1-2 razy na dzień.
SKŁADNIKI:

PRS MIC-1 jako główny składnik.
Pozostałe składniki: Woda, Olej Rycynowy, Gliceryna, Palmitynian Izopropylu,
Kopolimer Akrylanu Hydroksyetylu i Akrylanu Dimetylu, Sok z Liści Aloesu, Wyciąg 
z Kwiatów Nagietka Lekarskiego, Wyciąg z Kwiatów Rumianku Pospolitego, Polidi-
metylosiloksan, Metyloparaben, Propyloparaben, 1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dime-
tyloimidazolidyno-2,4-dion, Fenoksyetanol, Octan Tokoferylu, Karbomer, D-Pante-
nol, Alantoina, Sól Tetrasodowa Kwasu Wersenowego, Wodorotlenek Sodu, Olejek
z Drzewa Herbacianego.

BALSAM

PIELĘGNACYJNO-REGENERACYJNY

NA BAZIE OPATENTOWANYCH

KOMÓREK MACIERZYSTYCH

WCIERKA

ROZGRZEWAJĄCO-REGENERACYJNA

NA BAZIE OPATENTOWANYCH

KOMÓREK MACIERZYSTYCH

PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA ZWIERZĄT

Produkty 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.

INNOWACYJNE PRODUKTY PIELĘGNACYJNO-REGENERACYJNE DLA ZWIERZĄT

Wcierka przeznaczona dla psów, kotów, koni do pielę-
gnacji tkanek uszkodzonych w wyniku:
• urazów mięśni, stawów (skręcenia, zwichnięcia),  
 ścięgien, kręgosłupa,
• urazów okostnej (nakostniaki, bukszyny u koni),
• przeciążeń mięśni, więzadeł, ścięgien.

EFEKTY STOSOWANIA:

Zmniejsza obrzęki pourazowe; łagodzi stany zapalne; wspomaga procesy naprawcze 
uszkodzonych struktur; przywraca naturalną elastyczność stawów; ogranicza przykre 
wrażenia parestezji skóry (mrowienie, drętwienie).
Wcierkę można stosować zarówno przed, jak i po wysiłku fi zycznym, w celu przyspie-
szenia regeneracji obciążonych tkanek.
DZIAŁANIE:

Główny składnik PRS MIC-1(Protein Rich Solution MIC-1) wytwarzany na ba-
zie linii komórek macierzystych MIC-1 jest naturalną mieszaniną białek, wi-
tamin, cukrów i soli mineralnych. Dzięki zawartości aktywnych czynników 
białkowych stymuluje naturalne procesy regeneracyjne pobudzając komórki uszko-
dzonych tkanek do ich proliferacji i wzmożenia syntezy istotnych białek (np. białek
macierzy zewnątrzkomórkowej) jak również łagodzi stany zapalne. Wy-
ciąg z pieprzowca oraz woda hamamelisowa poprawiają ukrwienie
uzupełniając działanie PRS MIC-1, natomiast mentol daje uczucie ulgi i chłodu.
SPOSÓB UŻYCIA:

Wcierać niewielką ilość w oczyszczoną skórę do całkowitego wchłonięcia. W przy-
padku rozległych urazów ilość wcieranego jednorazowo preparatu można zwiększyć. 
Stosować 2-3 razy dziennie.
SKŁADNIKI:

PRS MIC-1 jako główny składnik.
Pozostałe składniki: Woda, Etanol, Woda Hamamelisowa, Olejek Eukaliptusowy, Glice-
ryna, Mentol, Poliakrylan Sodu, Metyloparaben, Propyloparaben, 1,3-bis(hydroksyme-
tylo)-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, Fenoksyetanol, Nikotynian Benzylu, Wyciąg
z Pieprzowca.
Ostrzeżenia i środki ostrożności: Chronić błony śluzowe oraz oczy przed zetknięciem 
z preparatem. Produkt do użytku zewnętrznego, nie stosować na uszkodzoną skórę.
UWAGA: Zawarty w preparacie wyciąg z pieprzowca uznany jest przez FEI (Interna-
tional Federation for Equestrian Sports) za doping u koni.

NOWATORSKA, OPARTA NA BIOTECHNOLOGII, SKUTECZNA ALTERNATYWA

DLA DOTYCHCZAS STOSOWANYCH PRODUKTÓW


