5. ZAKLJUČNA FAZA

Serumi
MoistureBooster Serum
Čista hialuronska kislina & Vitamin C
Za vse tipe kože.
MoistureBooster Serum vsebuje večjo količino hialuronske kisline, ki na površini kože ustvari
gelni film (je izredno higroskopična) in ima sposobnost zadrževanja velike količine vlage v
statum corneumu. Rezultat uporabe je zmanjšano luščenje kože, učinkovitejši doprinos k
barierni zaščiti ter redukcija mikroreliefa kože. Stabilnejša oblika vitamina C zmanjšuje DNA
poškodbe in oksidacijo ekstracelularnih in membranskih proteinov, spodbuja
epidermogenezo. Je koencim za sintezo kolagena v dermisu; krepi stene kapilar. Mehča
epidermis, izboljšuje strukturo kože, zavira sintezo melanina in izenačuje ten kože.
Serum se lahko uporablja tudi v kombinaciji z UZ in IR postopki.
Indikacije:
 zrela, starajoča koža, fotopoškodovana koža,
 suha, luščeča se koža,
 slabša prožnost epidermisa in upočasnjena epidermogeneza,
 opaznost mikrorelifa kože; slabša gladkost kože,
 povečana razgradnja in zmanjšana sinteza strukturnih proteinov v dermisu (kolagena,
elastina in drugih proteinov),
 slabša čvrstost in elastičnost kože,
 koža izpostavljena oksidativnemu stresu (UV sevanje, kajenje itd.),
 zmanjšana proliferacija, diferenciacija in deskvamacija epidermisa.
Rezultat uporabe - mehanizmi delovanja izdelka:
 profilaksa znakov staranja kože,
 pomaga pri zmanjšanju razgradnje in povečanju sinteze strukturnih proteinov v
dermisu (kolagen, elastin in drugi proteini), pomaga pri izboljšanju čvrstosti in
elastičnosti dermisa,
 antioksidativna zaščita pred vplivi okolja in prostimi radikali,
 pospešuje epidermogenezo, zmanjša opaznost mikrorelifa, poveča gladkost površine
kože,
 izboljša vlažnost stratum corneuma in jo vzdržuje.
Mehanizem delovanja učinkovin:
Moisturizing: vlaži stratum corneum
INCI

MEHANIZEM

Sodium Hyaluronate
(Hyaluronic acid)

Filmotvorec na površini kože. Zaradi ponavljajočih disaharidnih enot nase
veže ogromne količine vode in skrbi za primerno hidriranost stratum
corneuma. Izboljša prožnost epidermisa.
Antioxidant activity: lovilci prostih radikalov

INCI

MEHANIZEM

34

Magnesium Ascorbil
Phosphate (Vitamin
C)

Njegovo antioksidativno delovanje zmanjšuje DNA poškodbe in oksidacijo
proteinov. Je koencim za sintezo kolagena v dermisu; krepi stene kapilar.
Mehča epidermis, izboljšuje strukturo kože, zavira sintezo melanina.

Navodila za uporabo: Nanesite nekaj kapljic na očiščeno kožo in nežno vmasirajte. Pustite,
da se popolnoma absorbira pred nanosom kreme ali ličil. Priporočena uporaba 2x dnevno,
zjutraj in zvečer.
INCI: Aqua (Pure mineral water), Sodium Hyaluronate (Hyaluronic acid), Magnesium Ascorbil Phosphate (The
most powerful and stable Vitamin C), Sorbic acid, Benzyl Alcohol (Delicate preservatives; authorized for use by
BDIH & Ecocert).
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