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Striák…

Halványan látható vonalak a bőrön, amelyek kicsi
karcolásoknak tűnnek. Lehetnek pirosak, lilásak vagy
fehérek, attól függően, hogy mostanság alakultak ki, vagy
már jó ideje jelen vannak.

Hol?
Striák találhatóak a mellen, a hason, csípőkön és általában
olyan helyeken ahol a bőr megnyúlt.

Mikor?
Gyors súlyveszteség fellépésekor, terhesség alatt, vagy
pubertás korban: bármikor amikor az elasztikus szövet
legyengült.
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A striák eredete

A sejtek közötti kohézió hiánya

HÁMRÉTEG

IRHA

Elasztikus Rostok
RONCSOLÓDÁSA ÉS CSÖKKENÉSE

Támasztó elasztikus rostok hiánya
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A bőrfelszín láthatatlan támasztó
burkaként működik

CRELASTINE B - vel
5

„Láthatatlan” támasztó burokként működik
Crelastine B - vel
MEGERŐSÍTI a hámréteg
felépítését

STIMULÁLJA az elasztikus
rostok szintézisét

FEJLESZTI a sejtek közötti
kohéziót

MEGÁLLÍTJA az elasztikus
rostok roncsolódását

A támasztó elasztikus rostok megerősítése
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• Crelastine B: elősegíti
az elasztikus és kollagén
rostok szintézisét.

• Sepilift: tónusossá teszi
a bőrt és megerősíti a
támasztó szöveteket.

• Hydrocyte Complex:
intenzíven hidratálja* a
bőrt.

• Vitamin E: semlegesíti a
szabadgyököket és azok
káros hatásait a támasztó
szövetekre.

*A hám felső rétegeiben
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Hatásossági tesztek
1. Striák megjelenésének enyhítése*
*Egy hónapos kezelés 22 emberen tesztelve

ELŐTTE

Egy hónappal a kezelés UTÁN

A striák intenzitásának
csökkenése

45%-

os

A
striák
mélységének
csökkenése

41%-

os

2. A kollagén és elasztikus rostok hálózatának
sűrösödése*
ELŐTTE

8 napos alkalmazás UTÁN
*8 napos vizsgálat a striás bőr területen..

Alacsony sűrűségű kollagén rost hálózat (világos kékkel)

ELŐTTE

Alacsony sűrűségű elasztikus rost
hálózat

Kollagén hálózat SŰRŰSÖDÉSE

8 napos alkalmazás UTÁN

Elasztikus rost hálózat SŰRÍTÉSE
KÖNNYEBB LÁTNI és VASTAGABB

Termék Bemutató

GN528560 LA 200 ml tubus,
használati utasítással ellátott
GN456271 SZ 250 ml tubus
ÁLLAG
Gazdag, krémes, nem olajos állag amely gyorsan felszívódik, táplálja
és helyreállítja a bőrt. Használat után rögtön fel lehet öltözni rá.
Enyhén gyöngyözött, bársonyos érzést nyújt a nap folyamán.

HOGYAN ALKALMAZZUK
Reggel és este, akár helyileg a célzott területre, akár a teljes test
felületén.
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FŐBB PONTOK
ÖSSZEFOGLALÓ

• „Láthatatlan támasztó
burokként” működik.
• Megvédi és helyreállítja
a támasztó szöveteket.
• Megerősíti a bőr
elasztikusságát és
feszességét.

Crelastine B- vel
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ELADÁSI ESZKÖZÖK

A4- es Plakát
Méret: 21 x 29.7 cm

Termék Állvány
6 darabos
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ELADÁSI ESZKÖZÖK

Szórólap + Technikai leírás
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ÖSSZETEVŐK

CRELASTINE B
Hatás: újraépít, fejleszti a tónusosságot és feszességet
A Crelastine egy mikroszkópikus zöld Chlorella Vulgaris alga kivonat, amely peptidekben és
aminosavakban gazdag.
Stimulálja az extracellulális mátrix (EM) különböző elemeit, amely védelmet nyújt a kollagén
1 és 3, valamint az elasztin rostnak és molekuláknak, mint az elafin (specifikus elasztáz
gátló) és a TIMP 1, 2 és 3 (molekula, amely meggátolja az EM roncsolódásáért felelős
metalproteinázokat).
Így, a Dermochlorella fejleszti a bőr tónusát és feszességét és képessé teszi felvenni a
harcot a striák kialakulása ellen ami az elasztikus rostok lerombolása miatt alakult ki.

SEPILIFT DPHP
Hatás: feszesítő, ránctalanító
Sepilift DPHP egy palmatik sav beoltása egy hydroxyproline amino savba, amely
nélkülözhetetlen a kollagén rostok szintéziséhez és három dimenzionális orgazizációjához.
Megtámadja a bőr petyhüdséget és a bőr elasztikusságának és feszességének elvesztését
amely a ráncokhoz vezet. A Sepilift három szinten erősíti meg a támasztó szöveteket:
- A kollagén rostok és fibroblasztok három dimenziós hálózatánál: fejleszti a “fibroblaszt –
kollagén matrix” interakcióit, a kollagén rostok feszesítésének és újrarendezésének
stimulálásával megerősíti ez a hálózatot.

ÖSSZETEVŐK
- Az elasztin rostokból álló hálózat szintjén: megtámadja az elasztáz termelődését amely a
roncsolódásért felelős.
- A sejtszinten, kiváltképp a fibroblasztokban: megtámadja a szabadgyököket amely roncsolja
az elasztikus rostokat és legyengíti őket.
A Sepilift ezáltal képes újrarendezni és megvédeni az irha struktúráját amely biztosítja a bőr
feszességét és rugalmasságát.

HYDROCYTE KOMPLEX
Ez a hidratáló komplex a Guinot Kutatások eredménye.
Számos molekula keverékén alapszik amelyek a bőr különböző szintjén működnek, mint:
• Trimethylglycine: ez az amino sav a sejt vízháztartását tarja fent azáltal, hogy képes megköti
a vizet és azonnal a sejt belsejébe szállítani.
• Hyaluronic Acid: ez a glycosaminoglycane normál esetben jelen van a bőrben és erőteljes
vízmegkötő képességgel rendelkezik.
• Norgel: filmréteget alkot a hám felszínén, hogy megakadályozza a dehidrációt.
• Pectin: ez a természetes poliszaharid (polygalacturonic sav) filmréteget alkot a bőr felszínén,
hogy megelőzze a dehidratációt.

MANGO VAJ
Hatás: tápláló
A mangófa minden trópusi országban megtalálható. A mangó vajat a mangó héjából nyerik ki
annak 10%át tartalmazza. Ez a vaj tökéletes tápláló hatással rendelkezik.

GUINOT
Institut Paris
1, rue de la Paix
75020 Paris

ÖSSZETEVŐK
EVENING PRIMROSE OLAJ
Hatások: tápláló, szabadgyök megkötő, újraépítő
Az Evening primrose olaj egy Észak amerikai növényből származik.
Nélkülözhetetlen zsírsavakat tartalmaz és így tápláló és lágyító hatással bír. Ezek az
összetevők strukturális szerepet töltenek be: ők alkotják a sejek közötti kötődést és biztosítják
a kohéziót valamint a stratum corneum sértetlenségét. Segítenek elkerülni a vízveszteséget
amely a párolgás következtében alakul ki. Mivel ezek a lipidek idővel csökkennek, ezért ez az olaj
megelőzi a bőr öregedését és helyreállítja a lipidszintet a száraz bőrben. Ez a novényi olaj
gazdagabb, mint bármely másik gamma linolenic savban (Omega 3), amely egyike a
nélkülözhetetlen tápláló összetevőnek a bőr egyensúlya és szépsége számára. Puhítja a bőrt és
teltté varázsolja.
A és E vitaminban gazdag, amely antioxidáns és szabadgyök megkötő hatással is bír.

BABASSU OLAJ
Hatás: tápláló
A babassu egy pálmafa Brazíliában, gyümölcse pedig hasonlóan néz ki, mint a kókusz. Magja
olajban gazdag (60 to 70%). Mivel ilyen nagy mennyiségű zsírsavat tartalmaz, ez az olaj képes
helyreállítani a bőr hidrolipid filmrétegét, így az puha marad és nem szárad ki.

E VITAMIN
Hatás: szabadgyök megkötő és antioxidáns

GUINOT
Institut Paris
1, rue de la Paix
75020 Paris

Az E vitamin, más néven alpha-tocopherol, különboző hatásokkal rendelkezik: mind
szabadgyökmegkötő, mind pedig antioxidáns, így megvédi a membrán lipideket a szabadgyökök
által okozott roncsolástól. Azáltal, hogy megköti ezeket a szabadgyököket semlegesíti őket és ily
módon stabil környezetet teremt.

