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TIME LOGIC AGE SERUM
24órás Bőrállapot Regeneráló Szérum

NAPPAL
véd
ÉJSZAKA
regenerál

ÉJJEL
Hatásos helyreállító ápolás
Még jobb felszívódása és alaposabb eloszlása
az aktív hatóanyagoknak
A nap folyamán a bőr VÉDŐPÁNCÉLKÉNT viselkedik.
Az éjszaka folyamán ez a tulajdonsága másodlagos
szerepet tölt be és inkább relaxál.
A pórusok megnyílnak és az ápoló hatóanyagok jobban
felszívódnak.
Az éjszaka folyamán megnyílt bőrben beindul a mikrokeringés és
ezáltal az aktív hatóanyagok hatékonyabban szétoszlanak.

Még több biológiai energia érhető el a bőr
számára
A nap folyamán az izmok biológiai energiát használnak fel amelyek
károsítják a bőr sejtjeit.
Az éjszaka folyamán a test és az izmok pihennek és a
szervfunkciók lelassulnak. A biológiai energia így még elérhetőbbé
válik a bőr sejtjei számára és így képesek lesznek optimális
körülmények között regenerálódni.

BŐRAKTIVITÁS
nappal

Védő hatás
A nap folyamán a bőr
védekező funkciót
tölt be a külső
támadások ellen.
Védőpáncélként
működik az UV
sugarak, a dehidratáció,
a hőhatások,
szennyezettség stb.
ellen.
Az izmok és szervek
több biológiai energiát
használnak fel, így
kevesebb lesz elérhető
a bőr sejtjei számára.

éjjel

Helyreállító hatás
Az éjszaka folyamán
a sejtek több
biológiai energiához
jutnak, ami elősegíti
a bőr
regenerálódását.
A bőr mikrokeringése
megnő ez alatt a
periódus alatt és ez
elősegíti a
helyreállítást.

TIME LOGIC
AGE SERUM
Helyreállít az ÉJSZAKA FOLYAMÁN
NAPPAL szépít

Stimulálja a sejt metabolikus energiát
24 órán át

A GUINOT megalkotta azokat az értékes
összetevőket, amelyek stimulálják a bőr
sejtjeinek metabolikus energiáját

Cellular Life Medium 56 aktív hatóanyaggal
Sejtregenerálódás amely újjá építi a bőrt.

sejtsokszorozódás

sejtnövekedés

sejt életének
meghosszabbítása

ATP és Actinergie
Az ATP egy energiával töltött biológiai molekula, amely stimulálja
a sejtek aktivitását.
Az Actinergie egy biológiai molekula, amely megfelelő oxigénnel
látja el a sejteket.
SEJT
ENERGIA

ÉLETKOR

ATP csökkenés

ATP + Actinergie

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Tesztek
AZ EMBERI BŐRBŐL SZÁRMAZÓ SEJTEK ENERGIA STÁTUSZÁNAK
MEGFIGYELÉSE
Ennek a tanulmánynak a célja, hogy kövesse a sejtenergia státuszát
a G6PDH immuno-marker készülék segítségével.

Eredmény: A Time Logic Age Serum 24 órán keresztül növeli

sejt metabolikus energiát.

24 órával a Time Logic Age
Serum használata után

Kezelés előtt

T0-7 10

09E1702
G6PDH

50
µm

PJ3s-2 41

09E1702
G6PDH

50
µm

a

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Tesztek
STIMULÁCIÓ HATÁSAI A KÜLÖNBÖZŐ BŐRSTRUKTÚRÁKON:
KOLLAGÉN ÉS ELASZTIN
Ez a stimuláló aktivitás különböző bőrstruktúrákon valamint az
emberi bőr analízisén keresztül került kiértékelésre.

Eredmények:

Aktivitás a kollagén hálózaton
Látható növekedés a kollagén sűrűségben.
Aktivitás az elasztikus rost hálózaton
Látható növekedés az elasztikus rost sűrűségben.

ELASZTIKUS ROSTOK VIZSGÁLATA
Nem kezelt bőr

Time Logic Age Serumal kezelt bőr

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Tesztek
RÁNCTALANÍTÓ HATÁSOSSÁG
A

RÁNCOK

kiértékelése egy hónapi kezelés után

-45.1%
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A ráncok mélysége általánosságban 45.1%-al csökkent, maximum

59.1%-al

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Tesztek
A BŐR DOMBORZATÁNAK VIZSGÁLATA
HASZNÁLAT ELŐTT

EGY HÓNAPI
HASZNÁLAT UTÁN

A VISIOSCAN VC 98-nak köszönhetően, amely kameraként és UVA
fényként működik, a bőr domborzatának képe megfigyelhetővé és
digitalizálhatóvá válik.

A RÁNCOK MÉLYSÉGE KÉKKEL, A BŐR FELSZÍNE PIROSSAL ÁBRÁZOLT.

A BŐR DOMBORZATA SIMÁBBÁ VÁLT,
KEVÉSBÉ EGYENETLEN.
A RÁNCOK MÉLYSÉGE
45,1 %-AL CSÖKKENT

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Tesztek
A BŐR ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Az ÉRDESSÉG
Evolution de la rugosité après 1 mois de traitement
kiértékelése egy hónapi kezelés után
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Az érdesség általánosságban 44.1% maximum

72.1%

-al csökkent

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Tesztek
BŐR FESZESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A

FESZESSÉG

Kiértékelése egy hónapi kezelés után
1,000

+54 %
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A feszesség általánosságban 54%-al, maximum

65.9%-al növekedett

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Tesztek
BŐR FESZESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 2
A bő
bőr megnyú
megnyújtá
jtása normá
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állapotá
llapotának visszaá
visszaállá
llása né
nélkü
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visszaállí
llításával
Egy hó
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kezelé
kezelés utá
után
Bőr:
- feszesebb
- tónusosabb

A két görbe közötti különbség megmutatja a feszesség növekedését,
amely
Kezelés előtt

65.9%!
Egy hónapi kezelés után

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hatásossági Teszt
A BŐR RAGYOGÁSÁNAK VIZSGÁLATA
A bőr

RAGYOGÁSA

egy hónapi kezelés után
59,40

+1.39 pont

59,20

59.40

59,00
58,80
58,60
58,40

58.59

58,20
58,00

Ragyogás a
kezelés előtt

Ragyogás egy hónapi
kezelés után

Általánosságban a ragyogás 1.39 ponttal, maximum

2.97 ponttal növekedett

TIME LOGIC
AGE SERUM
Hogyan alkalmazza
A Time Logic Age Serum kezelésként is alkalmazható:
- amikor az idők jelei láthatóvá válnak az arcbőrön
- vitalitás elvesztése vagy fáradtsági periódus után a fiatalos bőr
visszanyerése

Alkalmazás
Minden este, távolítsa el a sminket és alaposan
tisztítsa meg a bőrt a szennyeződéstől.

Vigye fel a Time Logic Age Serum-ot a
teljes arcra és nyakra.

Könnyed mozdulatokkal masszírozza be
a bőrbe addig, amíg a szérum teljesen
felszívódik.

TIME LOGIC
AGE SERUM

L'Occitane

45 €

Estée Lauder

95 €

Skin Ceuticals

120 €

Guinot

149 €

Thalgo

200 €

Carita

246 €
0€

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

Javasolt eladási ár Franciaországban: €149

TIME LOGIC
AGE SERUM

Cseppentős flakon,
hosszan tartó aktivitás

Tisztított szobában való csomagolás

KONZULTÁCIÓ
A vendég megfigyelései:
- szarkalábak
- arcbőr megereszkedése
- állandósult ráncok
- petyhüdtség
- foltok
A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLJA:
FIATALOSSÁG

ELŐÍRÁS
A kozmetikus olyan kezelést ajánl, amely:
- Kisimítja a bőrt
- Tónusossá teszi az arc kontúrjait
- Kifeszesíti az arcbőrt
- Egyenletessé teszi a bőrszínt

ÁPOLÁSI CÉL:
VITALITÁS

ELADÁSI MEGKÖZELÍTÉS

A TIME LOGIC AGE SERUM eladásakor csöppentsen pár cseppet
a vendég kézfejére és gyengéden masszírozza be a bőrbe.
Az arc bőréhez hasonlóan a kéz bőre:
- vékony
- száraz
- a melanociták hiánya miatt védtelen az UV sugarak ellen
- védtelen a környezeti hatások ellen

A vendég értékelni fogja a formula lágyságát, a gyors felszívódását
és az azonnali hatását a bőr textúráján.

Ápolási Cél
VITALITÁS
MINDKÉT KEZELÉS
ELŐÍRÁSA

KÉT TERMÉKCSALÁD
ELŐÍRÁSA

FESZESÍTŐ TERMÉKCSALÁD

HYDRADERMIE LIFT
Megemeli az arc
vonalait az arc
gimnasztikának
köszönhetően
FIATALÍTÓ TERMÉKCSALÁD

LIFTOSOME
Feszesíti a bőrt és
dinamizálja az arc
vonásait

TIME LOGIC
AGE SERUM

Eladási
termék flakon
- 25 ml

Teszter termék
flakon
- 25 ml

Ref. 0501570

Ref. 0643580

REKLÁMANYAG

Két oldali panel: 100 x 70 cm

Még több információ

TIME LOGIC
AGE SERUM
KAPSZULÁBA ZÁRT ATP
Adenosine TriPhosphate: az egyetemes energia molekula
ATP, vagy más néven adenosine triphosphate egy adenin-ből
előállított nucleotide, ribose és phosphate. Az élet minden
formájában a fő energiaszállító.
Energiára az egész testünkben szükség van. Sejtszinten az új
proteinek előállításához szükséges, tápanyagokat szállít a
sejthez,fékezi a sejtveszteséget, helyreállítja a káros DNS és a
neurotransmitterek szintézisét.
Az ATP a sejten belül, a mitokondriumban termelődik és folyamatos
szintézisben kell lennie az állandó energia ellátás érdekében.

Az ATP termelődése idővel csökken. Mérete, térfogata és a
mitokondriumok száma szintén változik az évek során. Mindezek a
sejtmetabolizmus lelassulásához vezetmek, amely megfigyelhető az
évek múlásával.
A Time Logic Age Serum-ban az ATP kapszulásított formulában
található meg. A bőrben való felszívódása folyamatos, mivel a
kapszulák az ATP-t lassanként adagolják. Mivel a szérumot este
alkalmazzuk, így a bőr folyamatos ATP ellátásban részesül, vagyis
energiában, a következő 24 órán keresztül.

ACTINERGIE
Hatás: oxigénnel lát el, ránctalanít
A búzából kinyert Actinergie aktív molekulákat
(aminósavak és ásványi anyagok) amelyek képesek:

tartalmaz

*megnövelni a mitochondrium metabolizmusát; amely javítja a
sejtlégzést. A sejtlélegzés egy olyan alapvető folyamat, amely
minden élő sejtben megtalálható; olyan komplex reakciókból áll
amelynek célja, hogy energiát biztosítson a sejtek számára amely a
túlélésükhöz szükségesl. A sejtek által megkötött oxigén segít
energiát (ATP) termelni.
*stimulálni a fibroblasztok növekedését és így megtámadja az
öregedés hatásait a ráncok és a bőr egyenetlenségének
kisimításával.
Az Actinergie átfogó megújulást nyújt a bőrfelszín számára.

NYOMELEM KOMPLEX
Hatás: stimulálás
Rézből, magnéziumból és cinkből álló keverék.
A nyomelemek katalizálják a biológiai és enzim reakciókat amelyek a
sejtben végbemennek. Az enzim reakció folyamat részesei.
Kozmetikai termékbe való behelyezésük képessé teszi a reakciók
hatásának megnövelését amelyek az enzimek által katalizáltak és így
stimulálják a sejt metabolizmust.

C VITAMIN
Hatás: szabadgyök megkötő és anti oxidáns, stimulálja a
kollagén szintézist továbbá ragyogóvá varázsolja az arcbszínt.
A C vitamin, vagy más néven aszkorbin sav friss gyümölcsökben és
zöldségekben, mint kiwi, paradicsom és citrus gyümölcsök található
meg. Nélkülözhetetlen vitamin a megfelelő testműködéshez és az
alábbi hatásokkal rendelkezik:
Mindenek előtt szabadgyök megkötő és antioxidáns. Védelmet
nyújt a bőr és a szövetek számára (sejtmembránok számára) azáltal,
hogy csapdába ejti a szabadgyököket és meggátolja kialakulásukat,
amely a bőr öregedéséhez vezet. Ily módon szerepet játszik az UV
sugarak által okozott károsodás megelőzésében, amely az
egyik fő okozója a szabad gyökök kialakulásának és a
bőröregedésnek.
Stimulálja a kollagén szintézist hasonlóan működve, mint egy
szükséges koenzim a kollagén termelődés fejlődésében, így
előmozdítva a bőrregenerálódást.
Végezetül a tirozináz enzim (a természetes barnaság okozója)
fokozott képéződése miatt halványítóként is működik. Továbbá
mivel természetes sav, a C vitamin természetes halványító hatással
rendelkezik, amely ragyogást biztosít a bőr számára azáltal, hogy
tompítja az öregségi foltokat.

56 BIOLÓGIAILAG AKTÍV HATÓANYAG
Hatás: sejtregeneráló
Ez a közeg nélkülözhetetlen aktivátora a LVC (Longue Vie Cellulaire)
termékcsaládnak. 56 biológiailag aktív hatóanyagból áll, amelyek
nélkülözhetetlenek
az
élethez
és
az
epidermális
sejtek
regenerálódásához. Tartalma:
•aminosavak: alanine, arginine, aspartic sav, glutamic sav,
cysteine, glycine, histidine, hydroxyproline, isoleucine, leucine,
lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine,
tryptophan, tyrosine és valine.
•vitaminok: ascorbic sav (C), biotin (H), calcium pantothenate
(B5), folic sav (B), menadione (K3), niacin (PP or B3) és
niacinamide, pyridoxal HCl (B6), riboflavin (B2), tocopherol
acetate (E), thiamine HCl (B1), vitamin A acetate és
vitaminokhoz hasonlóak: inositol (B) és para-aminobenzoic acid
(Bx).
•biológiai aktivátorok: Guanine, thymine, adenine, adenosine
phosphate (vagy AMP), adenosine triphosphate (vagy ATP),
cholesterol,
glucose,
ribose,
desoxyribose,
glutathione,
xanthine, hypoxanthine, uracil, ADN és ARN.
Más aktív hatóanyagok amelyek szükségesek a sejtélethez:
Magnesium sulfate, potassium chloride, calcium chloride, sodium
phosphate, sodium chloride, sodium phosphate anhydrous és sodium
acetate.

HYDROCYTE KOMPLEX
Ez a hidratáló komplexum a GUINOT Kutatás eredménye.
Különböző bőrszinten ható molekulák komplex-e:
- Trimethylglycine: ez az aminosav a sejtek egyenletes hidratációját
tartja fent a vízmegkötő és gyorsan elengedő képességének
köszönhetően.
- Hyaluron sav: ez egy glycosaminoglycane, amely normálisan jelen
van a hámrétegben és erőteljes vízmegkötő hatással rendelkezik.
- Norgel: filmréteget alkot a hám felszínén amely megelőzi a
dehidratációt.
- Pectin: ez egy természetes polysaccharide (polygalacturonic sav)
amely filmréteget formáz a bőr felszínén ezzel megelőzve a
dehidratációt.

E VITAMIN
Hatás: szabadgyök megkötő és antioxidáns
Az E vitamin, vagy alfa tokoferol szabadgyök megkötő és
antioxidáns. Megvédi a membrán lipideket a szabadgyökök által
okozott
károsodástól,
azáltal,
hogy
semlegesíti
azoknak
formálódását. Ezen okból védőszerepet játszik az UV sugarak
által okozott károsodás ellen. Ez a sugárzás az egyik fő okozója a
szabadgyökök formálódásának a bőrben és így a bőr öregedésének.

Mattosító púder
Hatás: mattosít, simít
Két púder egyvelegéből áll (az egyik Teflon, a másik PMMA, vagy
polymethylmethacrylate) amelyek specifikusan a mattosító, puha,
púder hatásuk miatt választottak.
A PMMA púder nagyon kicsi és üreges, tökéletesen kisimul a
bőrfelszínen, a Teflon pedig göb alakú,de ennek ellenére nagyon
kisimul.

Ezeknek a púdereknek a mattosító hatása képessé teszi őket arra,
hogy a bőr felszínén lévő nedvességet magukba szívják.
Üregességüknek köszönhetően a PMMA nagy területen képes
kontaktusba lépni a lipidekkel és így nagyobb felszívódását
eredményezi a púdernek mialatt megtartja a nagyon puha és
púderes érzést (amely nem érvényes minden mattosító púderre).
Mindezek mellett a sima felületük miatt ezek a púderek képesek
láthatóan csökkenteni a fénylést, amelyeket az optikai hatások
okoznak. A tükörszerű fény visszaverődés megszűnik, szétoszlik és
így a fénylés nagy mértékben csökken.

