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Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybór innowacyjnej technologii w 100% czystych 
egzosomów ASCE+ pozyskanych w opatentowanej technologii 
ExoSCRT™. 

Przekazujemy w Państwa ręce e-book, w którym skupiamy się 
na kluczowych aspektach związanych z działaniem, promocją 
oraz komunikacją egzosomów ASCE+. Zawarte  wskazówki 
mogą wykorzystać Państwo w czasie spotkań z Pacjentami, w 
treściach publikowanych na stronach firmowych czy w mediach 
społecznościowych.

Z wyrazami szacunku,

Robert Sagan Piotr Jastrzębski

EGZOSOMY ASCE+ to jedne z nielicznych innowacyjnych i skutec-
znych terapii dostępnych w klinikach medycyny estetycznej, które 
mogą być legalnie promowane w środkach masowego przekazu, 
ponieważ nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyro-
bach medycznych.
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PROMOCJA W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

I.

Zachęcamy Państwa do wykorzystania poniższych hasztagów oraz 
oznaczenia profili firmowych INNMEDIS w treściach publikowanych 
w mediach społecznościowych:

#EGZOSOMYASCE #ASCEPLUS #EGZOSOMY

#ASCE#EGZOSOM #INNMEDIS

/innmedis/innmedis

W ciągu najbliższych miesięcy i lat, na polskim rynku pojawi się 
wiele produktów dedykowanych gabinetom medycyny este-
tycznej, które będą imitować ASCE+ lub zawierać śladowe ilości 
egzosomów. 

Dlatego zachęcamy Państwa do uwzględnienia w swojej komu-
nikacji zarówno w mediach społecznościowych, jak i w na swojej 
firmowej stronie www, informacji o tym, że w Państwa gabinecie 
dostępne są oryginalne EGZOSOMY ASCE+.

EGZOSOMY ASCE+ sprzedawane są tylko jednostkom medycz-
nym, co wyróżni Państwa gabinet na tle innych, ponieważ dzięki 
wysokiej standaryzacji procesu produkcji GMP, są one wyznaczniki-
em jakości, prestiżu i bezpieczeństwa Państwa placówki.
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POCHODZENIE
EGZOSOMÓW ASCE+

II.

W komunikacji EGZOSOMÓW ASCE+ w ofercie Państwa gabinetu 
sugerujemy skupienie się nie na ich pochodzeniu, lecz na a un-
ikalnym mechanizmie działania, technologii, efektach klinicznych 
oraz jakości.

Egzosomy ASCE+ to mediatory komunikujące nasze komórki z 
komórkami macierzystymi, przesyłają impulsy oraz dostarczają 
białek i czynników wzrostu.

Egzosomy asce+ są pozyskiwane z komórek macierzystych 
róży damasceńskiej, która najbardziej przypomina egzosomy 
człowieka.
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STANDARYZACJA1.
ASCE+ jako jedyne egzosomy są pozyskiwane w opatentowanej technologii ExoSCRT™, 
która pozwala na pozyskanie 100% czystych egzosomów. Pozwala to na znakowanie ich 
markerami, sprawdzenie jakości oraz policzalność. ASCE+ posiadają aż 10 miliardów eg-
zosomów zawieszonych w liofilizowanym proszku, który poprawia ich stabilność i bezpiec-
zeństwo.

MARKER CD44CD9  CD63 CD81

EGZOSOMY	ExoSCRT™	to jedyne na rynku egzosomy dostępne do oceny i potwierdzenia 
za pomocą określonych markerów cytometrii przepływowej.

EGZOSOMY ExoSCRT™ :
Wielkości 30 ~ 200nm (1/100 komórki)
Wysoce stabilne dzięki podwójnej błonie lipidowej
Bezpieczne dzięki sterylizacji i ścisłej kontroli jakości

— Anti-aging2,3) (7 miRNAs)
— Przyspieszenie gojenia (44)
— Działanie przeciwzapalne1) (29 miRNAs)
— Anti-aging4) (46 miRNAs)
— Proliferacja2,3) (15 miRNAs)
— Poprawa żywotności komórek naskórka (7)
— Proliferacja komórek (101) 6
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MECHANIZM DZIAŁANIA2.

ASCE+ SRLV
< ochrona w 3 warstwach skóry

EGZOSOM jest 1000 razy miejszy od 
komórki, co pozwala mu swobodnie 
przechodzić przez warstwę naskórka do 
skóry własciwej tkanki podskórnej.

Komórka
(20-40 um)

Egzosom
(30-200 nm)

Mała 
cząsteczka

ASCE+ jest impulsem, który pobudza nasze komórki macierzyste MSCs do 
regeneracji. Dzięki swojemu mikroskopijnemu rozmiarowi ok 100 nm (1000x 
mniejszy od wielkości komórki), swobodnie przenikają i regenerują wszystk-
ie warstwy skóry.
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Naskórek Skóra	właściwa Tkanka	podskórna

Chroni lipidy, wzmacnia 
barierę skórną

Zwiększa syntezę 
kolagenu i fibroblastów

Zwiększa wytrzymałość 
poprzez stymulację tkanki 

tłuszczowej

Naskórek

Epidermis

Dermis + Subcutis

Uszkodzona skóra Efektywność egzosomów Zregenerowana skóra

Elastin

Collagen

Fibroblast

Hyaluronic 
acid water

Fat cells

Skóra 
właściwa

Tkanka 
podskórna

KOMÓRKI
MACIERZYSTE

EGZOSOM

KOMÓRKI 
SKÓRKI

REGENERACJA	
SKÓRY	I	TKANEK

IMMUNO-
MODULACJA

KOMÓRKI
IMMUNOLOGICZNE

Wydzielanie

<komórka receptorowa>

- Czynnik wzrostu
- Cytokiny przeciwzapalne
- Materiał genetyczny 

ASCE+ to egzosomy działające jednocześnie na dwóch płaszczyznach:

1) stymulacja + regeneracja:
poprzez aktywacje komórek macier-
zystych MSCs i zdrowych receptorów.

regulowanie pracy wadliwych recep-
torów (wyciszenie stanów zapalnych 
skóry np. atopia, łuszczyca, pigmen-
tacja, hipermelanoza)

2) immunomodulacja:

8



9

ASCE+ HRLV
< regeneracja skóry owłosionej

MIKRO NAKŁUWANIE (topical use) 
jest zarejestrowanym, wystarczającym 
i skutecznym sposobem dostarczania 
produktu.
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BEZPIECZEŃSTWO

UNIKALNOŚĆ

INNOWACYJNŚĆ

3.

4.

5.

Egzosomy ASCE+ są hipoimmunogenne, czyli są neutralnymi mediatora-
mi, które nie są żywą komórką i nie posiadają pamięci komórkowej, dzięki 
czemu są w pełni bezpieczne dla biorcy.

Unikalna postać ASCE+ - LIOFILIZOWANEGO PROSZKU,
pozwala na maksymalną stabilizację i bezpieczeństwo produktu.

Egzosomy ASCE+ posiadają najwięcej badań i publikacji na przestrzeni lat 
(60% patentów i rejestracji całego świata). To pierwsze 100% czyste egzos-
omy pozyskiwane w standardzie GMP.

Egzosomy ASCE+ jako jedyne na świecie są wytwarzane w stand-
ardzie GMP. Jest to gwarancją spełnienia najsurowszych norm 
w zakresie badań, systemu wytwarzania oraz czystości wyrobu 
końcowego.
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BADANIA6.
ASCE+ posiadają publikacje w zakresie:

(ExoSCRT™) Sposobu wytwarzania egzosomów i/lub pęcherzyków pozako-
mórkowych oraz zawierająca je kompozycja
(Liofilizacja) Metody liofilizacji egzosomów
(Atopowe zapalenie skóry) Zastosowania kompozycji zawierającej egzo-
somy pochodzące z macierzystych komórek do poprawy stanu zapalnego 
skóry
(Świąd) Zastosowania kompozycji zawierającej egzosom pochodzący z ko-
mórek macierzystych do hamowania lub poprawy świądu
(Środek przeciwzapalny) Kompozycji przeciwzapalna zawierająca liofilizo-
wany egzosom pochodzący z egzosomu pochodzącego z komórek macie-
rzystych
(Trądzik) Składnik zawierający liofilizowany egzosom pochodzący z komó-
rek macierzystych do zapobiegania, hamowania, łagodzenia, poprawy lub 
leczenia trądziku
(Bariera skórna) Zastosowanie kompozycji zawierającej egzosom pocho-
dzący z komórek macierzystych do wzmocnienia bariery skórnej

— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Publikacja

(The World’s First Paper) Exosomes derived 
from human adipose tissue - derived mesen-
chymal stem cells alleviate atopic dermatitis 
(2018.07.)

(The World’s First Paper) Exosomes from Hu-
man Adipose Tissue - Derived Mesenchymal 
Stem Cells Promote Epidermal Barrier Repair 
by Inducing de Novo Synthesis of Ceramides 
in Atopic Dermatitis (2020.03.)

(The World’s First Paper) Combination Treat-
ment with Human Adipose Tissue Stem Cell 
derived Exosomes and Fractional CO2 Laser 
for Acne Scars: A 12 - week Prospective, 
Double - blind, Randomized, Split-face Study 
(2020.10.)

(The World’s First Paper) Toxicological evalua-
tion of exosomes derived from human adipose 
tissue derived mesenchymal stem/stromal 
cells (2020.05.)

Mesenchymal Stem/Stromal Cell - Derived Ex-
osomes for Immunomodulatory Therapeutics 
and Skin Regeneration (2020.05.)

Skin Brightening Efficacy of Exosomes Derived 
from Human Adipose Tissue - Derived Stem/
Stromal Cells: A Prospective, Split-Face, Rand-
omized Placebo-Controlled Study (2020.11.)

Reproducible Large-Scale Isolation of Ex-
osomes from Adipose Tissue-Derived Mesen-
chymal Stem/Stromal Cells and Their Applica-
tion in Acute Kidney Injury (2020.07.)

Advances in Analysis of Biodistribution of 
Exosomes by Molecular Imaging (2020.01.)

Exosomes derived from human adipose tis-
sue-derived mesenchymal stem cells for the 
treatment of dupilumab-related facial redness 
in patients with atopic dermatitis (2021.04.)

• Adipose stem cell derived exosome’s 
efficacy in improving atopic dermatitis

• The possibility of ExoSCRT™ Exosome’s 
function as a cure for atopic dermatitis 
has been confirmed

• Adipose stem cell derived exosome’s 
efficacy in regenerating skin barrier

• Join research with the world’s first 
researcher of skin barrier - Peter M. Elias 
(UCSD) & his team

• Clinical study on adipose stem cell de-
rived exosomes : would healing of acne 
scars

• The possibility of ExoSCRT™ Exosome as 
an innovative cure for acne scars

• Safety of adipose stem cell derived 
exosome’s skin application for the first 
time

• Prospect of stem cell exosome’s efficacy 
in skin regeneration / immunomodula-
tion

• Introduction of ExoCoBio’s technol-
ogy(ExoSCRT™ / product(ASCE™ & 
ASCE+™)

• Adipose stem cell derived exosome’s 
efficacy in brightening

• Clinical study with split-faced, double 
blind, randomized evaluation

• Adipose stem cell derived exosome’s 
positive effect in recovery of kidney 
damaged by AKI

• A review & prospect of advances in anal-
ysis of biodistribution of exosomes

• Clinical trial on the effectiveness of Ex-
oSCRT™ Exosome as treatment of facial 
redness related to dupilumab, a product 
for patients with atopic dermatitis

Treść publikacji
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ASCE+ posiada pierwszą świecie licencję w zakresie: (Egzosom 
- kosmetyk) Kompozycja kosmetyczna zawierająca egzosomy 
wyekstrahowane z komórek macierzystych do rozjaśniania, działa-
nia przeciw zmarszczkowego i regenerującego skórę.

ExoCoBio posiada wyłączną na 
świecie licencję na nowe zastoso-
wanie  egzosomów komórek ma-
cierzystych w rozjaśnianiu skóry, 
zmniejszaniu zmarszczek, regen-
eracji skóry

— — Rejestracja patentu dokonana w 
USA, Europie, Australii, Korei, Chi-
nach, Japonii

USA

Europe

Australia

Korea

Japan

China

Country
Application/Registration No.

(Application/Registration Date)

(Exosome cosmetic) Cosmetic composition containing 
exosomes extracted from stem cell for skin whitening, 
antiwrinkle or regeneration

(Exosome cosmetic) Composition for differentiation 
inducing of adipocyte containing stem cell-derived 
exosome, regeneration of adipose tissue, and skin 
whitening or wrinkle improvement

(Exosome Cosmetics) Composition for differentiation 
inducing of adipocyte containing stem cell-derived 
exosome, regeneration of adipose tissue, and skin 
whitening or wrinkle improvement

(Exosome cosmetic) Cosmetic composition containing 
exosomes extracted from adipose stem cell for skin 
brightening, wrinkle improvement or regeneration

(Exosome cosmetics) 脂肪由来幹細胞由来のエキソソー
ムを有効成分として含む組成物の皮膚炎の改善の用途

(Lyophilized Exosome) 用于使外排体冻于的方法

10,071,050 B2 (2018. 09. 11.)

EP3453382 A1

AU 2017202287 (2018. 11. 08.)

10-1663912 (2016. 09. 30.)

6970459 (2021. 11. 02.)

ZL 2019 8 0038750. 9

Patent Name



Obserwuj nas na:

/innmedis/innmedis

Dowiedz się więcej na: www.egzosom.pl 
www.asceplus.pl 
www.innmedis.pl


