Pielęgnacja domowa i zabieg w gabinecie

Exuviance AGE REVERSE
AGE REVERSE Exuviance - najbardziej zaawansowana
naukowo, przeciwstarzeniowa linia do pielęgnacji skóry
opracowana przez światowej sławy specjalistów w
dermatologii.
Badania kliniczne potwierdziły widoczne cofnięcie wszystkich
oznak starzenia się skóry:
• kurze łapki,
• głębokie zmarszczki,
• brązowe plamy,
• zwiotczenie skóry,
• brak jędrności.

EXUVIANCE AGE REVERSE
Komplet preparatów do pielęgnacji skóry z oznakami starzenia zapewnia synergię i
najlepsze korzyści.
Skóra wygląda niezaprzeczalnie młodziej!
Exuviance Age Reverse zawiera wielozadaniowe, o wysokiej sile działania,
przeciwstarzeniowe formuły aktywnych składników, które działają synergicznie :
Opatentowana NeoGlukozamina™
Peptydy i Retinol
AHA i opatentowany PHA Bionics
Antyoksydanty zawarte m.in. w wyciągu z winogron i granatów

Dowody
Badania kliniczne, zdjęcia przed / po, % potwierdzenia w procesie

Codzienne stosowanie: AGE REVERSE
Kurze łapki

Głębokie zmarszczki

Nierówny pigment

Zobacz
i uwierz!

EXUVIANCE AGE REVERSE
Stosowanie

Każdy produkt zapewnia znakomite rezultaty przeciwstarzeniowe; synergia jest
osiągnięta, gdy są użytkowane w schemacie pielęgnacyjnym

Target

40+ kobiety pragnące powstrzymać oznaki starzenia – AGE REVERSE

Silne strony
•Plus: peptydy, retinol, przeciwutleniacze
•Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować aklimatyzację skóry przez 1-2
tygodnie przed użyciem zgodnie z zaleceniami
Naturalny zapach

Naturalne olekij zapewniją lekki zapach

Bez parabenów

W dbałości o klientów wszystkie produkty nie posiadają parabenów

Testy dermatologiczne i
alergiczne

Powtarzalne naskórkowe testy płatkowe pozwoliły oszacować potencjał
podrażnień i alergii

Co to jest synergia?

Współdziałanie dwóch lub
więcej czynników, w taki
sposób, że ich działanie
połączone razem jest
większe niż każdego z tych
czynników oddzielnie.
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Budowa kolagenu
• Peptydy stymulują budowę nowego
kolagenu
• Kwas glikolowy pobudza fibroblasty do
produkcji kolagenu
• PHA / Bionics zbuduje wsparcie
macierzy okolic kolagenu
• PHA / Bionics / Retinol zmniejszy
MMP, które niszczą kolagen

3

Mechanizm synergii
Składniki

Działanie/Korzyści

AHAs

Wzrost kolagenu, redukcja zmarszczek, wzrost odnowy komórkowej

PHAs

Wzmacnia barierę ochronną skóry, utrzymuje elastyczność, AntiOx/Chelator

Kwas maltobionowy

Inhibitor MMP (metaloproteinazy macierzy międzykomórkowej) ,
antyoksydant, pobudza wzrost GAG, działanie nawilżające

NAG (NeoGlukozamina)

Buduje bloczki GAG – wypełnia i ujędrnia; redukuje przebarwienia

Retinol

Działanie antiaging, synergicznie z NAG buduje GAG, działanie
depigmentujące, MMP inhibitor

Peptydy

Budulec macierzy międzykomórkowej, redukuje zmarszczki, ujędrnia

Witaminy/Ekstrakty

Antyoksydant Vit C and E (ORAC)

PRODUKTY
AGE REVERSE

Produkty Age Reverse
Produkt

Koszyści

Główne składniki

BioActiv Wash
Pianka
oczyszczająca

•
•
•
•
•

Złuszcza naskórek.
Pobudza odnowę komórkową.
Usuwa pozostałości tkanek komórkowych.
Skutecznie czyści skórę.
Delikatna formuła. Nie zawiera mydła.

8,5% PHA
Ekstrakty roślinne
Bez mydła

Day Repair SPF 30
Krem na dzień

•
•

Antyoksydacyjna i przeciwsłoneczna ochrona.
Zwiększa produkcję kolagenu, wzmacnia strukturę macierzy
skóry w celu ujędrnienia i podniesienia wygląd skóry.
Wygładza linie i zmarszczki.
Stymuluje odnowę komórek.
Zmniejsza przebarwienia, takie jak plamy starcze.

NeoGlucosamine
Peptydy
Retinol
Przeciwutleniacze i filtry
przeciwsłoneczne

•
•
•

Zwiększa produkcję kolagenu i wzmacnia matrycę aby
unieść i wygładzić wygląd skóry.
Wygładza linie i zmarszczki
Silna antyoksydacyjna ochrona.
Wzmacnia barierę ochronną skóry

AHA / PHA (kwas
laktobionowy)
peptydy
Ekstrakt z pestek winogron
Witamina E
Wyciąg z jagód

•
•
•

Zastępuje kolagen, ujędrnia i unosi skórę
Zmniejsza opuchliznę
Zmniejsza kurze łapki

Kwas laktobionowy
Peptydy
Kofeina i Ekstrakty roślinne
Kwas hialuronowy

•
•
•

Night Lift
Krem na noc

Eye Contour
Krem pod oczy

•

Produkt
HydraFirm
Krem na dzień i na
noc

Koszyści
•
•
•
•
•

Główne składniki

uzupełnia poziom nawodnienia skóry
chronią przed codziennymi, szkodliwymi działaniami
środowiska
zwiększa budowę kolagenu
Wzmocniona strukturę skóry
Przywraca młodzieńczy blask.

Kwas hialuronowy
Prodew
Neoglukosamina
Kwas maltobionowy

Retinol
NeoGlukosamina

Super Retinol
Concentrate
Serum z retinolem

•
•
•
•

zmniejsza głęboko osadzone zmarszczki i minimalizuje
pojawianie się nowych
Wzmacnia naturalny cykl naprawczy skóry
Zmniejsza przebarwienia
Intensywnie działa podczas procesu odbudowy naskórka

Total Correct +
Sculpt Serum
Złote serum

•
•
•
•
•
•
•
•

Przywraca młodzieńczą jędrność i gładkość
delikatnie złuszcza
stymuluje naturalny cykl naprawczy skóry
widocznie redukcje linie i zmarszczki
zmniejsza plamy starcze
Wyrównuje koloryt
pomaga w budowie kolagenu i wzmacnia macierz skóry
Ma silne działanie liftingujące

Aminofil Komplex
NeoGlukosamina
Vitamina C

Triple
Microdermabrasion
Peeling

•

intensywnie złuszcza i usuwa martwy naskórek i
zanieczyszczenia
Wygładza skórę
Stymuluje proces odnowy komórkowej
doskonale oczyszcza i rozjaśnia
wyraźnie zmniejsza pory i przebarwienia

Kwas Glikolowy
Enzymy papai
Kryształki glinu

•
•
•
•

AGE REVERSE BioActiv
Delikatnie złuszcza
Stymuluje odnowę komórkową i
Dogłębnie oczyszcza skórę pozostawiając ją świeżą
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makijaż
Przygotowuje skórę dla maksymalnej skuteczności
kolejnych produktów z serii Age Reverse
Wygodna pompka
Nie zawiera mydła.
Odpowiedni dla każdego typu skóry.

AGE REVERSE BioActvis Wash
Składniki

Działanie/Korzyść
•
•
•
•
•

Posiada silne właściwości nawilżające
przeciwutleniacze - neutralizują niszczące skórę wolne rodniki
wpływają pozytywnie na syntezę kolagenu i elastyny
złuszczają zbędne, zrogowaciałe komórki naskórka
Stymuluje proces odnowy komórkowej

•
•

Przeciwstarzeniowy kwas Bionic stymuluje odnowę komórkową i wygładza
skórę
Silnie nawilża PHA/Bionic

Bez mydła

•

Formuła wykorzystuje działanie pieniących surfaktantów

Ekstrakt z aloesu i ogórka

•

Silnie nawilża

Ekstrakt z rozmarynu i
rumianku

•

Odświeża i koi

PHA/glukonolakton

Bionic kwas/ Kwas
maltobionowy

8.5%

AGE REVERSE Day Repair SPF 30
Antyoksydacyjna i przeciwsłoneczna ochrona.

Zwiększa produkcję kolagenu, wzmacnia strukturę macierzy
skóry w celu ujędrnienia i poprawienia wyglądu skóry.
Wygładza linie i zmarszczki.

Stymuluje odnowę komórek.
Zmniejsza przebarwienia, takie jak plamy starcze.
SPF 30
Skóra staje się bardziej jędrna, poprawia się owal twarzy, a
głębokie zmarszczki są wygładzone od wewnątrz.
Idealny pod makijaż

91% większa jędrność i elastyczność skóry
85% skóra wygląda bardziej promiennie
82% wyrównany koloryt
91% miękka skóra
82% młodszy wygląd skóry

AGE REVERSE Day Repair SPF 30
Składniki

Działanie/Korzyści

Triple firming complex

NeoGlukozamina™
(N-acetylo-glukozamina)
Peptydy
(Matrixyl™ 3000)

Retinol

Witamina E
filtry UV
arginina

Triple AntiOx complex

Granat

•Współtworzy kwas hialuronowy, działa pojędrniająco. Poprawia owal twarzy, wygładza zmarszczki.
•Inhibitor tyrozynazy – enzymu potrzebnego do produkcji melaniny
•Bez kwasowa eksfoliacja- zwiększa odnowę komórkową i powoduje rozświetlające wykończenie
•Palmitoyl oligo ( ester oligopeptydu i kwasu palmitynowego) i tetrapeptydy działają synergicznie by
odmłodzić wygląd skóry
•Stymuluje aktywność komórkową, stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu I kwasu hialuronowego
•Liftinguje I pojędrnia, redukuje zmarszczki, zwiększa elastyczność
•Prekursor kwasu retinowego (aka Retin-A) lepsza tolerancja
•Zwiększa grubość naskórka. Redukuje MMP (kolageneza) wraz ze zwiększeniem syntezy kolagenu
•Działa synergicznie z Neoglukozaminą w budowaniu macierzy skóry
•Antyoksydant
•Zawiera antyoksydacyjne polifenole
•nawilża i ujędrnia skórę
•chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
•przyczynia się do syntezy kolagenu i elastyny
•działa antyseptycznie
•zmniejsza pory
•wyrównuje koloryt i ujednolica cerę
•Część potrójnego kompleksu antyoksydantów (z retinolem i granatem); zwalcza wolne rodniki z otoczenia,
dzięki czemu skóra jest odnowiona
•filtry przeciwsłoneczne UVA / UVB, SPF 30
•Czynnik amfoteryczny – zwiększa tolerancje

AGE REVERSE Night Lift
Unikalny, wielozadaniowy krem na noc

Wspiera naturalny cykl naprawczy skóry podczas snu: wzmacnia ją,
ujędrnia oraz cofa wszystkie oznaki starzenia.
Skóra jest jędrna, a głębokie zmarszczki wygładzone od wewnątrz.

Modeluje owal twarzy.
Intensywna dawka przeciwutleniaczy chroni przed codziennym,
szkodliwym działaniem środowiska.
100% nawilża skórę przez całą noc
97% poprawa ogólnego wyglądu
93% bardziej świetlista skóra
83% lift skóry
79% redukcja zmarszczek
76% wyrównuje koloryt skóry
93% gładsza, jędrna i elastyczna skóra
**Po 4 tygodniach uczestnicy badania zauważyli znaczącą poprawę.
Dane na podstawie badania NeoStrata Company, Inc.

AGE REVERSE Night Lift
Składniki

Korzyści/Działanie

Kwas Bionic /
Kwas maltobionowy 4%

12% AHA/PHA/BA

PHA /
Glukonolakton 6%

•Pozwala zachować elastyczność macierzy skóry
•Wzmacnia barierę ochronną skóry

Triple Lifting Complex: AHA/PHA/Peptides

•Stymuluje syntezę kolagenu
•Wyrównuje koloryt i powierzchnię skóry

Kwas glikolowy 2%

• Bionic Kwas, ma działanie przeciwstarzeniowe, zwiększa GAG (wspiera macierz kolagenu) i
pomaga zapobiegać rozpadu kolagenu, naprawia uszkodzenia oksydacyjnych
•Zapewnia doskonałe nawilżenie plus działanie antyoksydacyjne / chelatacja
•Chelation traps copper – an important cofactor in the production of melanin

Peptydy
(Matrixyl™ 3000)

•Olej palmitylowy i tetra peptydy działają w synergii, aby przywrócić młodzieńczy wygląd
skóry
•Cząsteczki Messenger regulują aktywność komórkową i stymulują fibroblasty w skórze
właściwej do produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego
•Liftinguje i ujędrnia, zwiększają elastyczność skóry, zmniejsza pojawianie się linii i
zmarszczek,

Ekstrakt z pestek winogron
Chardonnay

•Silny przeciwutleniacz, który przewyższa witaminę C i E (ORAC), zapobiega uszkodzeniom
oksydacyjnym

Witaminy A, C, E, ekstrakt z
granatu, ekstrakt owoców
acai, ekstrakt owoców
borówki

•Przeciwutleniacz mieszanka jagód i witamin zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym

AGE REVERSE Eye Contour
Wielozadaniowy krem pod oczy z opatentowanym kompleksem OptiSpectra
zawierającym najnowocześniejsze:
Liftinguje skórę wokół oczu
Zmniejsza obrzęki i opuchnięcia
Wygładza zmarszczki
Rozjaśnia
Przywracające kontur, blask oraz bardziej młodzieńczy wygląd oka
Pomaga odbudować utracony kolagen i ujędrnić skórę
Wzmacnia barierę ochronną skóry, zmniejsza kurze łapki i likwiduje cienie
pod oczami.
Nie podrażnia delikatnej skóry wokół oczu.
97% redukcja opuchnięcia - obrzęków wokół oczu
75% lift skóry
88% zwiększenie jędrność skóry
81% redukcja kurzych łapek
94% bardziej świetlista skóra
81% młodszy wygląd
97% nawilżenie
*W badaniu klinicznym uczestnicy zauważyli znaczącą poprawę po stosowaniu kremu dwa razy
dziennie przez okres 4 tygodni. Badanie NeoStrata Co., Inc.

AGE REVERSE Eye Contour
PHA/
glukonolakton 3%
Kwas Bionic /
Kwas maltobionowy 3%

Działania/Korzyści
6% high strength

Sładniki

•Pozwala zachować elastyczność macierzy skóry
•Wzmacnia barierę ochronną skóry
• Bionic Kwas, ma działanie przeciwstarzeniowe, zwiększa GAG (wspiera macierz
kolagenu) i pomaga zapobiegać rozpadu kolagenu, naprawia uszkodzenia
oksydacyjne
•Zapewnia doskonałe nawilżenie

Peptydy
(Matrixyl™ 3000)

•Olej palmitylowy i tetra peptydy działają w synergii, aby przywrócić
młodzieńczy wygląd skóry
•Cząsteczki Messenger regulują aktywność komórkową i stymulują fibroblasty w
skórze właściwej do produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego
•Liftinguje i ujędrnia, zwiększają elastyczność skóry, zmniejsza pojawianie się lini
i zmarszczek,

Kofeina / żeńszeń / olej z
nasion marchwi /
rumianek

•Zmniejsza opuchliznę / koi skórę /

Hialuronian sodu

•Nawilża skórę

Witaminy A, C, E

•Przeciwutleniacze zapobiegają uszkodzeniom oksydacyjnym

dyfuzory optyczne

•Rozjaśniają okolice wokół oczu i zmniejszają zmarszczki

AGE REVERSE HydraFirm
Luksusowy krem na dzień i na noc zawierający unikalną
kombinację wielozadaniowych składników
przeciwstarzeniowych.
 Ukierunkowany na wszystkie widoczne oznaki starzenia
się skóry: plamy starcze, utrata jędrności i zmarszczki.,
a w szczególności na suchość.
 Optymalnie uzupełnia poziom nawodnienia skóry
zapewniając wyjątkowy komfort.
 Głęboko nawilża.
 Chroni przed szkodliwym działanie środowiska.
 Skóra jest wzmocniona, zauważalnie miękka i mniej
podatna na wysuszanie.
 Zwiększa produkcję kolagenu. Przywraca elastyczność i
jędrność skórze.

AGE REVERSE HydraFirm
Składniki

Korzyści / Działanie

Kwas hialuronowy

Działa jak gąbka wilgoci , natychmiast nawilża skórę.

Prodew®

Dostarcza aminokwasy do budowy NMF, magazunuje głębsze rezerwuary
wody.

Saccharide Isomerate
(Pentavitin®)

Wzmacnia barierę ochronną skóry

NeoGlukozamina®

Składnik własnej macierzy międzykomórkowej, działa ujędrniająco,
uelastycznia skórę. Delikatnie złuszcza i likwiduje ciemne plamy starcze.

Kwas maltobionowy

Silny składnik przeciwstarzeniowy (PHA nawilżające). Wygładza strukturę i
widocznie zmniejsza zmarszczki i linie

Matrixyl® Peptydy

Ujędrnia i pomaga odbudować kolagen

Przeciwutleniacze

Pomagają chronić przed codziennym szkodliwymi czynnikami środowiska,
które powodują uszkodzenia skóry

Nawijający czynnik

10% glicerol + masło shea; dyfuzory optyczne natychmiast rozjaśniają skórę;
bez parabenów

AGE REVERSE Super Retionol Concentrate
 Unikalne serum zawierające Retinol oraz opatentowaną
NeoGlukozaminę®. Stopniowo uwalnia czysty Retinol
zamknięty w mikrokapsułkach, aby zminimalizować
podrażnienia.
 Składniki aktywne RETINOL 1% i NeoGlukosamina.
 Zmniejsza głębokie zmarszczki i minimalizuje pojawianie się
nowych.
 Wzmacnia naturalny cykl naprawczy skóry.
 Wygładza, odświeża i ujędrnia.
 Zmniejsza przebarwienia.
 Posiada specjalną bezpowietrzną pompkę dla utrzymania
świeżości produktu.

AGE REVERSE Total Correct + Sculpt Serum
Wielozadaniowe Złote Serum zawiera potrójny kompleks
przeciwstarzeniowy, który pomaga poprawić ogólny wygląd i przywrócić
młodzieńczą jędrność i gładkość skórze.
NeoGlucosamine®
• delikatnie złuszcza i stymuluje naturalny cykl naprawczy skóry
• wygładza
• widocznie redukuje linie i zmarszczki
Witamina C przeciwutleniacz
• zmniejsza ciemne plamy,
• przywraca równomierny koloryt skóry
AminoFil®
• intensywnie stymuluje produkcję kolagenu
• wzmacnia macierz skóry
• posiada silne działanie liftingujące
• przywraca naturalną objętość i jędrność
• poprawia owal twarzy
• redukuje głębokie zmarszczki

AGE REVERSE Total Correct + Sculpt Serum
Klasyfikacja

Korzyści / Działanie

Aminofil® 1%

ODKRYCIE!!, opatentowany
przez Exuviance,
poprawiający jędrność i
volume skóry

Komponent Aminokwasów pomaga budować kolagen i
kwas hialuronowy

Opatentowany przez
Exuviance czynnik
zwiększający napięcie i silnie
liftingujący

Współtworzy kwas hialuronowy, działa pojędrniająco.
Poprawia owal twarzy, wygładza zmarszczki.
Inhibitor tyrozynazy – enzymu potrzebnego do
produkcji melaniny
Bez kwasowa eksfoliacja- zwiększa odnowę komórkową
i powoduje rozświetlające wykończenie

Stabilna vitamina C

Generuje wewnątrzkomórkową vit C w celu redukcjizłej
pigmentacji. Pomaga rozjaśnić istniejące przebarwienia.
Reduuje poziom melaniny. Element zasadniczy dla
syntezy

Wygładzające serum

Jasne złote serum, delikatnie nawilżające podłoże (
gliceryna 5%), szybko wchłanialne, po użyciu skóra
aksamitna w dotyku

NeoGlucosamine® 8%

Ascorbyl Glucoside 1%

Podłoże

Product Claims

Triple Antiaging Complex

Składniki

Bezzapachowy, bezalkoholowy, beztłuszczowy, bez
parabenów, niepodrażniający, serum antiaging do
użycia z Age Revers

Badanie kliniczne pielęgnacji AGE REVERSE
Cecha

• Kobiety
• Rano:
• BioActiv Wash
• Total Correct + Sculpt Serum
• Day Repair SPF 30

% Zauważając
poprawę po 4
tygodniach*

Lift&jędrność
Skóra jest bardziej jędrna
Lift skóry, skóra jest uniesiona

Wszystkie oznaki starzęnia
• Wieczorem:
Brązowe plamy są mniej widoczne
• BioActiv Wash
• Total Correct + Sculpt Serum
Skóra jest jaśniejsza/pełna blasku
• Night Lift

100 %
95 %
83 %
98 %

Pory są mniej widoczne

95 %

Drobne zmarszczki są mniej widoczne

95 %

Zmraszczki są mniej widoczne

86 %

Głębokie zmarszczki są mniej widoczne

81 %

Snapshot Proof: Lifts & Jędrność

Tydzień 0

Tydzień 12

Snapshot Proof: Lifts & Firms
zmarszczki pod oczami

Tydzień 0

Tydzień 12

Snapshot Proof: Lifts & Jędrność
zmarszczki na czole, jasność wokół oka

Tydzień 0

Tydzień 12

Pytania i odpowiedzi
1. Jak używać Sculpt z innymi Exuviance serum?
Zielone serum Exuviance mogą być aplikowane na konkretne problemy ( przebarwienia,
zmarszczki) a Sculpt na całą powierzchnię twarzy, na zielone serum. Albo jedno serum do użycia
rano, drugie wieroczrem.
2. Jak używać Sculpt z Super Retinol Concentrate (SRC) and Vitamin C+ Antiaging Booster?
Oba mają zbliżone działanie. Zalecane jest stosowania Sculpt przed Retinol Concentrate, lub
Sculpt rano a Retinol wieczorem. Nie na wskazanych ograniczeń w stosowaniu tych produktów.
3. Czy stosowanie raz dziennie Sculpt będzie efektywne?
Testy użytkowania pokazały zauważalne korzyści ( lifting I ujędrnienie) I redukcję wszystkich oznak
starzenia już po 4 tygodniach przy stosowaniu 2 razy dziennie jako element stosowany z linią AGE
REVERSE.
4. Jak stosować Sculpt z innymi produktami?
Sculpt testowany był przy stosowaniu samodzielnym jak I z różnymi produktami. Sculpt
doskonale sprawdza się z AR Day Repair SPF 30, Night Lift, HydraFirm i Evening Restorative
Complex. Zawsze zalecane jest całkowite wchłonięcie pierwszego produktu przed nałożeniem
kolejnego.
5. Czy Sculpt moe być użyty na okolicę oka?
Tak. Był testowany in vitro na okolicę oka z pełną tolerancją i doskonałymi efektami antiaging.

EXUVIANCE SERUM
AGE REVERSE
Total Correct +
Sculpt
Serum
Technologia

składniki
AGE REVERSE
Wielozadaniowa
formuła

Collagen Triple
Boost
barwieniaSerum

Line Smooth
Antioxidant
Serum

OptiLight
Essential 6
Serum

nauka + udowodnione działanie roślin

Składniki

AminoFil®
NeoGlucosamine
Vit. C Antioxidant

AA/Peptides
+
Kultury komórkowe
Gardeni

Bionic Blend
+
Lilac Extract

NeoGlucosamine
+
Alpine Plant Extract

Korzyści

All signs of aging
Tekstura
Drobne zmarszczki
Rozświetlenie
Koloryt
Jędrność
Głębokie zmarszczki
przebarwienia

Liftinguje i ujędrnia

Wygładza linie I
zmarszczki

Usuwa
przebarwienia

AGE REVERSE Triple Microdermabrasion
 Potrójne, unikalne działanie: mechaniczne, chemiczne i enzymatyczne
 Składniki czynne – kryształki glinu, kwas glikolowy, enzymy papai
 Już po jednej aplikacji intensywnie złuszcza i usuwa martwy naskórek
zapewniając skórze głębokie odświeżenie.
 Zwiera profesjonalne, czyste kryształki wykorzystywane przez dermatologów,
które wygładzają skórę.
 Usuwa martwy naskórek oraz zanieczyszczenia,
 Stymuluje proces odnowy komórkowej.
 Skóra jest doskonale oczyszczona, jaśniejsza z wyraźnie zredukowanymi porami
oraz przebarwieniami.
 Stosować 2-3 razy w tygodniu.
 Regularne stosowanie pomaga zwiększyć efektywność kuracji Age Reverse. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów po wykonaniu peelingu zaaplikuj serum Super
Retinol Concentrate lub Total Correct + Sculpt Serum lub krem Day Repair SPF 30.

AGE REVERSE
• Wcześniej występująca wrażliwość /podrażnienia (wspiera bezpieczne
użytkowanie na normalnej skórze)
• Suchość / łuszczenie
• Szorstka powierzchnia skóry, drobne linie, zmarszczki
• Pory
• Wiotczenie, nienapięcie skóry
• Nierówny koloryt skóry, przebarwienia, plamy starcze
Produkty są delikatne, nie podrażniają- dedykowany dla skóry
normalnej

AGE REVERSE
Wygładzona skóra, redukcja kurzych łapek

Tydzień 0

Tydzień 24

AGE REVERSE
Wygładzone fałdy nosowo-wargowe

Tydzień 0

Tydzień 16

AGE REVERSE
Redukcja pigmentacji

Tydzień 0

Tydzień 20

AGE REVERSE
Redukcja pigmentacji*

Tydzień 0
*Cross-polarized light photography with image analysis

Tydzień 20

AGE REVERSE
Redukacja kurzych łapek

Tydzień 0

Tydzień 12

AGE REVERSE
Redukcja kurzych łapek

Tydzień 0

Tydzień 12

AGE REVERSE
Redukcja drobnych zmarszczek i plamek

Tydzień 0

Tydzień12

AGE REVERSE
Wielozadaniowa formuła
zawierająca składniki pracujące
synergistycznie i ukierunkowane na
wszelkie oznaki starzenia
94% skóra jest jędrniejsza
96% skóra wygląda i czuje się młodziej
92% drobne zmarszczki są mniej zauważalne

87% przebarwienia starcze wyglądają jaśniej

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI
Kwas maltobionowy
NeoGlukozamina
Retinol
Matrixyl
Ekstrakt z winogron Chardonnay

Przeciwstarzeniowe działanie: AHA/PHA/BA
Złuszczanie&
odnowa
komórkowa

Bardziej
miekka,
głaska,
zmniejszone
pory

Pigmentacja

Wyrównany
koloryt skóry,
redukcja
przebarwień i
plam starczych

Wzrost GAGs

Pojędrnia I
utrzymuje
właściwe
nawodnienie
skóry

Odbudowa
kolagenu

Jędrność i
odbudowa
utraconego
kolagenu

Jędrność i
elastyczność

Lift skóry; jest
bardziej jędrna i
elastyczna

Glukonolakton

√

√

Nie testowany

Nie testowany

√

Kwas
matomionowy

√

√

√

Nie testowany

√

Kwas glikolowy

√

√

√

√

√

PHA AntiOx & Ochrona skóry
Chelatacja

Peroksydacja
lipidów

Inhibitor
elastyny

MMP inhibitor

Bariera
ochronna

Struktury
Polihydroxy
Ochraniają
przed
utlenianiem
wywołanym
przez metale
ciężkie ( np
żelazo)

Ochrania przed
stresem
oksydacyjnym

Utrzymuje
właściwą
elastyczność
tkanek

Utrzymuje
macierz
komórkową
(kolagen, GAG)

Wzmacnia barierę
ochronną skóry
przeciw
codziennym,
szkodliwym
działaniem
środowiska

Glukonolakton

√

√

Kwas
maltobionowy

√

√

√

√

√

√

Nie tesotwany

Kwas maltobionowy jest substancją silnie utrzymująca wilgotność
Water Binding Experiment
Gel Matrix Formation

Gel Matrix Content
(72 hrs at room temp)

100%

More water
binding

80%
60%
Water
Acid

40%
20%
0%
Maltobionic Acid

Lactobionic Acid

Przeciwstarzeniowe badanie kliniczne: Kwas maltobionowy

• Kobiety w wieku 35-60 lat, Fitzpatrick I, II, or III, łagodną i
umiarkowaną formą fotouszczkodzeń.
• Kwas matobionowy, 8% krem, pH 3.8.
• Aplikacja dwa razy dziennie na twarz i trzy razy dziennie na
jedno przedramię; drugie przedramię nie było poddane
badaniu.

• Pomiary w: 0, 6, 12 tygodniu badania.

Przeciwstarzeniowe działanie Kwasu maltobionowego
Poprawa jasności i chropowatości skóry
Tydzień 6

Średnia względna% poprawa
(W stosunku do wartości wyjściowej)

Tydzień 12

100

92%

n=28

80
66%

60
40
20
0

30%
22%

33%

28%
18%

20%

Jędrność - Kwas maltobionowy
Poprawa elastyczność i jędrności
Średnia względna% poprawa
(W stosunku do wartości wyjściowej)
15

14%
10

7%
5

0

Tydzień 6

Tydzień 12

n=28

Pomiary grubości skóry na przedramionach Kwas maltobionowy
Wypełnienie skóry
Średnia względna% poprawa
(W stosunku do wartości wyjściowej)
10

Percent

8

n=28

7.5%
*+

6
4
2

0.8%

0
Kwas maltobionowy 8%

Nieleczony

Podrażnienie twarzy – Kwas maltobionowy
Brak podrażnienia
n=28

1
Tydzień 0
Tydzień 6

Means (0-3 Scale)

Tydzień 12

0,75

0,5

0,25

0

Suchość

Rumień

Obrzęk

Oparzenie

Kłucie

Swędzenie

Napięcie

Mrowienie

Kwas maltobionowy
Struktura nabłonka
400X powiększenie
Warstwa rogowa
naskórka

Nieleczony

Kwas maltobionowy 8%

Widocznie zwiększona grubość naskórka
oraz bardziej zwarta warstwa rogowa

Kwas maltobionowy
Zmniejszone drobne linie w okolicy oka
i gładka skóra
Kwas maltobionowy

NeoGlukozamina
Neostrada
Pierwsza nie zawierająca kwasu
przeciwstarzeniowa technologii

GAGs - Skin Plumpers

• GAGs = glikosaminoglikany
• Komponent macierzy używany do migracji
komórek i ich komunikacji

• Poprawia gęstość skóry

• Hyaluronic acid: N-acetylglucosamine + Dglucuronic acid
• Wiaże wodę (1000 razy zwiększa swoją
objętość)

Plumping due
to GAGs

Efekty stosowania NAG

• NAG pobudza synteze kwasu hialuronowego w
fibroblastach
• NAG pobudza synteze kwasu hialuronowego w
keratynocytach
• Działa synergicznie z retinolem , kwasem retinowym

Przeciwstarzeniowe działanie
Miejscowo N-acetyloglukozaminy
Wyniki badań klinicznych

Przeciwstarzeniowe działanie N-acetyloglukozamina
n=37

Średnia względna% poprawa
(W porównaniu z wartościami wyjściowymi)

Tydzień 6
Tydzień 12

80

70%

60
40

20

47%

42%

35%
16%

25%

33%
24%

0

Wszystkie cechy wykazały istotną poprawę (p <0,05) w tygodniu 6 i 12 tygodniu

Elastyczność N-Acetylglucosamine

14

Średnia względna% poprawa
(W stosunku do wartości wyjściowej)

*

12
10
8
6
4

*

2
0

Tydzień 6

Tydzień 12

n=37

N-acetyloglukozaminy
Pomiary suwmiarką / Grubość skóry - N-acetyloglukozamina
Średnia względna% poprawa
(W stosunku do wartości wyjściowej)

n=37

20

%

15

Gładkie
zmarszczki od
wewnątrz

*+

10
5

*

0

N-acetyloglukozamina
* Znacząca poprawa w porównaniu z poziomem odniesienia (p <0,05)
+ Znacząco lepsze niż nieprzetworzone (p = 0,0001)

Nieleczona

Best plumping data to date:
PHA serum: 9.7% (n=26)
PHA/proretinol cream: 5.6% (n=26)

N-acetyloglukozaminy
Samoocena: Ilość dni kiedy skóra wygląda i czuje się młodo
Ponad 50% pacjentów zauważyło poprawę w ciągu 2 tygodni
n=37

Liczba pacjentów

50
40
30
20
10
0

7 dni

14 dni

21 dni

28 dni

inne

Retinol
• Dlaczego stosować retinol?
• Prekursor kwasu retinowego (Rx dla fotostarzenia) o ograniczonej
możliwości podrażnienia
• Wspomaga budowę naskórka, zmniejszenie MMP, zwiększa wzrostu
fibroblastów , zwiększenie syntezy kolagenu
• Zwiększa syntezę HA: synergię z NAG
• Pojędrnia

• 0.1% retinol (takie sam w AGE REVERSE)
• Retinol formula
• Redukacja kurzych łapek o 39%
• Redukcja przebarwień 53%
• Większa elastyczność i jędrność skóry

Matrixyl™ 3000
Peptide Blend
• Zwiększa gęstość macierzy
międzykomórkowej: kolagen,
fibroblasty, GAG
• redukuje zmarszczki
• Zwiększa elastyczność, jędroność I
koloryt

(Sederma Inc photos. Originals not available.)

3% Matrixyl, twice daily X 56 days

Ekstrakt z winogron Chardonnay

Chardonnay

Vit amin E
Vit amin C

• AntiOx capacity superior to Vits C
and E
• Chardonnay: 7995
• Witamina C: 5110 (36%)
• WItamina E: 1160 (85%)

AGE REVERSE
Zmniejszenie kurzych łapek

Tydzień 0

Tydzień 16

AGE REVERSE
Redukcja kurzych łapek, zmniejszenie
fałdów nosowo-wargowych

Tydzień 0

Tydzień 16

AGE REVERSE
Wygładzenie, redukcja kurzych łapek

Tydzień 0

Tydzień 24

Odkryj
Nasze najnowsze odkrycieprzedstawiamy
AminoFil®

HydraFirm zawiera PRODEW uzupełnia NMF

Prodew 400 jest
bardzo skuteczną
substancją składającą
się z 8 aminokwasów.
Skład aminokwasów
jest wzorowany na
NMF.

NeoGlukozamina redukuje plamy - działanie
• NeoGlucosamina hamuje
tyrozynazy, kluczowego enzymu w
produkcji melaniny
• NeoGlucosamina zwiększa odnowę
komórkową poprzez złuszczanie
istniejących plam pigmentacyjnych
• 8% NeoGlucosamina aplikowana
dwa razy dziennie poprawia
redukcję przebarwień średnio o
33% w 12 tygodni, N=37.

Data on file, NeoStrata Company, Inc.

NeoGlukozamina zwiększa
stężenie kwasu
hialuronowego
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

+37%

Untreated

NeoGlucosamine
0.1%

67

Dziękuję za uwagę!

