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PODSUMOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

PRODUKT

METODYKA BADANIA

OSTATNIE WYNIKI BADAŃ

ACTIVE SERUM™

Badanie Active Serum™. 17 uczestników badania
w wielu 28-58 lat, czas badania: 3 miesiące, ocena
pod kątem 6 parametrów – aktywny trądzik, blizny
potrądzikowe, wielkość porów, gładkość skóry,
drobne i większe zmarszczki, nieprawidłowa
pigmentacja, grubość skóry.

W okresie od pierwszego 2-tygodniowego badania
do końca całego 3-miesięcznego okresu badań
odnotowano poprawę wszystkich parametrów.
Znaczna poprawa w obu grupach wiekowych
(powyżej i poniżej 45. roku życia), z 11,1%
do 100%.

POLY-VITAMIN™ SERUM

Badanie prowadzone przez US National Institutes of
Health. 50 przebadanych osób. Czas badania 2 lata.
Transplantacyjne zapalenie skóry [ang. transplant
dermatitis]

Zatwierdzone przez US National Institutes of
Health Inverstigational Review Board, lipiec
2007

SUPER SERUM™ ADVANCE+

Porównanie zdolności przeciwutleniających (ORAC).
Super Serum™ Advance+ w porównaniu z 4 innymi
produktami.

Zapewnia najlepszą ochronę antyoksydacyjną
w porównaniu z innymi testowanymi produktami.

SUPER SERUM™ ADVANCE+

Badanie nad tworzeniem się blizny. Produkt był
stosowany przez 3 miesiące dwa razy dziennie
i przez 3 kolejne miesiące raz dziennie, porównanie
z grupą kontrolną. Wykonano zdjęcia cyfrowe
i histologię.

Zdjęcia cyfrowe – szybsze gojenie się blizn, mniej
widoczne blizny w porównaniu z grupą kontrolną.
Histologia – bardziej uporządkowane i wyraźnie
zdrowsze wiązki kolagenu w porównaniu z grupą
kontrolną. Pod mikroskopem nie widać blizny
w warstwie rogowej obserwowanego miejsca.

SUPER SERUM™ ADVANCE+

Badanie nad pobudzaniem produkcji kolagenu.
Ludzkie fibroblasty wystawione na działanie
produktu.

3,2-krotne zwiększenie syntezy kolagenu
w porównaniu z grupą kontrolną.

PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+

Porównanie zdolności przeciwutleniających (ORAC).
Pro-Heal™ Advance+ w porównaniu z 4 innymi
produktami.

Zdecydowanie najlepsza ochrona antyoksydacyjna
w porównaniu z innymi testowanymi produktami.

PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+

Badanie wywołanego zapalenia. W ludzkiej skórze
wywołano zapalenie.
Miejsce kontrolne i miejsce, w którym zastosowano
produkt..

Wczesne zastosowanie PRO-HEAL™ SERUM
ADVANCE+ całkowicie zapobiegło zniszczeniu
skóry przez zapalenie i pozwoliło zachować jej
normalną strukturę.

YOUTH COMPLEX®

Badanie przed i po. 25 uczestników badania w wieku
45-60 lat, 25% to mężczyźni a 75% kobiety, ocena
wyników po 1 godzinie, 4 godzinach, 4 tygodniach
i 8 tygodniach pod kątem 4 parametrów – drobne
i większe zmarszczki, gładkość / jędrność /
nawilżenie / wilgoć, ogólna struktura skóry.
Zdjęcia przed i po.

Poprawa we wszystkich okresach.

YOUTH COMPLEX®

Badanie nad pobudzaniem fibroblastów. Pobudzanie
syntezy kolagenu przez ludzkie fibroblasty.

Produkt pobudził fibroblasty do syntezy kolagenu;
porównanie z próbą kontrolną.

SPF 25 TREATMENT SUNSCREEN

Badanie nad redukcją rumienia. Badanie
monitorowane przez US Food and Drug
Administration. Produkt zastosowano na skórze typu
Fitzpatrick I, II i III na 15 minut przed jej ekspozycją
na działanie pełnego spektrum promieni UVA i UVB
w ilości 2,5 MED, ocena 24, 48 i 72 godziny po
wystawieniu jej na promienie słoneczne.

Całkowite zapobieżenie rumieniowi, opuchliźnie
i pęcherzom u wszystkich uczestników
stosujących produkt.

SPF 25 TREATMENT SUNSCREEN

Badanie nad redukcją rumienia. Badanie
monitorowane przez US Food and Drug
Administration. Produkt zastosowano na skórze
typu Fitzpatrick I, II i III 15 minut po jej ekspozycji na
działanie pełnego spektrum promieni UVA i UVB.

43-53% spadek uszkodzeń skóry (rumień, obrzęk,
pęcherze) w ciągu 72 godzin po wystawieniu na
promienie słoneczne przy zastosowaniu produktu.
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ACTIVE SERUM™
badanie kliniczne
lipiec-listopad 2003

POPRAWA WYNIKÓW 7 PARAMETRÓW PO STOSOWANIU ACTIVE SERUM™
PRZEZ TRZY MIESIĄCE
UWAGI OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE: W trakcie pierwszej oceny u niektórych uczestników badania wyraźną poprawę zaobserwowano już po jednym tygodniu. Największą poprawę zaobserwowano po
dwóch miesiącach, choć poprawa była widoczna w całym okresie badania.

PERAMETR

AKTYWNY TRĄDZIK
Wszystkie grupy wiekowe
Do 45 roku życia
Po 45 roku życia

94.4%
93.3%
100%

BLIZNY POTRĄDZIKOWE
Wszystkie grupy wiekowe
Do 45 roku życia
Po 45 roku życia

83.3%
83.3%
żadna osoba nie miała blizn potrądzikowych

WIELKOŚĆ PORÓW
Wszystkie grupy wiekowe
Do 45 roku życia
Po 45 roku życia

82.7%
80.8%
84.6%

GŁADKOŚĆ SKÓRY
(szorstka/gładka)
Wszystkie grupy wiekowe
Do 45 roku życia
Po 45 roku życia

73.1%
73.1%
73.1%

DROBNE I WIĘKSZE ZMARSZCZKI
Wszystkie grupy wiekowe
Do 45 roku życia
Po 45 roku życia

64.7%
72.2%
61.8%

NIEPRAWIDŁOWA PIGMENTACJA
Wszystkie grupy wiekowe
Do 45 roku życia
Po 45 roku życia
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Poprawa wyrażona w procentach po 3 miesiącach stosowania produktu
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ACTIVE SERUM™
badanie kliniczne
lipiec-listopad 2003

Badanie dotyczące

AKTYWNEGO TRĄDZIKU

Poprawa wyglądu aktywnego trądziku po stosowaniu ACTIVE SERUM™ przez 3 miesiące.
Dane w rozbiciu na grupy wiekowe.
UWAGI OSOBY PROWADZĄCEJ BADANIE: Na początku badania dużo większy aktywny trądzik był widoczny
w młodszej grupie wiekowej (poniżej 45. roku życia). W starszej grupie wiekowej zaobserwowano całkowitą
eliminację aktywnego trądziku. W młodszej grupie wiekowej trądzik udało się wyeliminować praktycznie
całkowicie, przy czym jeden z młodszych uczestników na początku badania miał zapalny trądzik torbielowaty, którego nie można się całkowicie pozbyć.

parametr

parametr

parametr

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

DO 45 ROKU ŻYCIA

PO 45 ROKU ŻYCIA

20

20
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10

10

3

0

t = 0

1
t = 3 miesiące

0

1
t = 0

t = 3 miesiące

0

t = 0

t = 3 miesiące

0

Łączny wynik badacza dotyczący aktywnego trądziku u uczestników badania

PRZED
Czas: 0
Active Serum™
i Cleansing
Complex

PRZED
Czas: 0
Active Serum™ i Cleansing Complex

PO
Czas: 3 miesiące
Active Serum™
i Cleansing
Complex

PO
Czas: 3 miesiące
Active Serum™ i Cleansing Complex
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ACTIVE SERUM™
badanie kliniczne
lipiec-listopad 2003

Badanie dotyczące

BLIZN POTRĄDZIKOWYCH

Poprawa wyglądu blizn potrądzikowych po stosowaniu ACTIVE SERUM™ przez 3 miesiące.
Dane w rozbiciu na grupy wiekowe.
UWAGI OSOBY PROWADZĄCEJ BADANIE: W starszej grupie wiekowej nie było ani jednej osoby posiadającej dające się zmierzyć blizny potrądzikowe.

parametr

parametr

parametr

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

DO 45 ROKU ŻYCIA

PO 45 ROKU ŻYCIA

6

6

6

6

3

6

3

3
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1
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t = 3 miesiące
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0

t = 0

t = 3 miesiące

0

Łączny wynik badacza dotyczący blizn u uczestników badania

PRZED
Czas: 0
Active Serum™ i Cleansing Complex

PO
Czas: 3 miesiące
Active Serum™ i Cleansing Complex
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ACTIVE SERUM™
badanie kliniczne
lipiec-listopad 2003

Badanie dotyczące

WIELKOŚCI PORÓW

Zmniejszenie wielkości porów po stosowaniu ACTIVE SERUM™ przez 3 miesiące.
Dane w rozbiciu na grupy wiekowe.
UWAGI OSOBY PROWADZĄCEJ BADANIE: Duża wielkość porów była powszechnym problemem w obu grupach wiekowych. Zarówno w starszej, jak i w młodszej grupie wiekowej zaobserwowano ogromną poprawę
w wielkości porów.
Cytat pacjentki:
Zauważyłam, że moje pory są zdecydowanie mniejsze i mam mniej zaskórników. W ciągu pierwszych
kilku dni moja skóra stała się bardziej miękka i gładka. Uwielbiam dotyk i wygląd mojej skóry, Pacjentka
CL – 28 lat.

parametr

parametr

parametr

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

DO 45 ROKU ŻYCIA

PO 45 ROKU ŻYCIA
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Łączny wynik badacza dotyczący wielkości porów u uczestników badania

PRZED
Czas: 0
Active Serum™ i Cleansing Complex

PO
Czas: 3 miesiące
Active Serum™ i Cleansing Complex
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ACTIVE SERUM™
badanie kliniczne
lipiec-listopad 2003

Badanie dotyczące

DROBNYCH I WIĘKSZYCH ZMARSZCZEK

Poprawa wyglądu drobnych i większych zmarszczek po stosowaniu ACTIVE SERUM™ przez 3 miesiące.
Dane w rozbiciu na grupy wiekowe.
UWAGI OSOBY PROWADZĄCEJ BADANIE: Choć na początku badania więcej zmarszczek zaobserwowano
w starszej grupie wiekowej, to zarówno w starszej, jak i w młodszej grupie wiekowej zaobserwowaliśmy
zdecydowaną poprawę wyglądu drobnych i większych zmarszczek.

Cytat pacjentki:
Przed badaniem myślałam, że nie mam ze skórą żadnych problemów, jednak po kilku dniach stosowania produktu zaobserwowałam poprawę jej wyglądu. Pacjentka JF – 37 lat.

parametr

parametr

parametr

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

DO 45 ROKU ŻYCIA

PO 45 ROKU ŻYCIA
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Łączny wynik badacza dotyczący gładkości skóry uczestników badania
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ACTIVE SERUM™
badanie kliniczne
lipiec-listopad 2003

Badanie dotyczące

DROBNYCH I WIĘKSZYCH ZMARSZCZEK

Poprawa wyglądu drobnych i większych zmarszczek po stosowaniu ACTIVE SERUM™ przez 3 miesiące.
Dane w rozbiciu na grupy wiekowe.
UWAGI OSOBY PROWADZĄCEJ BADANIE: Choć na początku badania więcej zmarszczek zaobserwowano
w starszej grupie wiekowej, to zarówno w starszej, jak i w młodszej grupie wiekowej zaobserwowaliśmy
zdecydowaną poprawę wyglądu drobnych i większych zmarszczek.
Cytat pacjentki:
Po 3-miesięcznym stosowaniu Active Serum moja skóra stała się bardziej miękka i świeża. Przestałam
mieć problemy z suchą i złuszczającą się skórą, a od momentu, w którym zaczęłam produkt stosować,
nie mam żadnych wyprysków. Pacjentka TR – 48 lat.

parametr

parametr

parametr

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

DO 45 ROKU ŻYCIA

PO 45 ROKU ŻYCIA
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Łączny wynik badacza dotyczący drobnych i większych zmarszczek u uczestników badania

PRZED
Czas: 0
Active Serum™ i Cleansing Complex

PO
Czas: 3 miesiące
Active Serum™ i Cleansing Complex
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ACTIVE SERUM™
badanie kliniczne
lipiec-listopad 2003

Badanie dotyczące

NIEPRAWIDŁOWEJ PIGMENTACJI

Mniej problemów z nieprawidłową pigmentacją po stosowaniu ACTIVE SERUM™ przez 3 miesiące.
Dane w rozbiciu na grupy wiekowe.
UWAGI OSOBY PROWADZĄCEJ BADANIE: Zarówno w

starszej, jak i w młodszej grupie wiekowej zaob-

serwowano znaczną poprawę w zakresie nieprawidłowej pigmentacji. Poprawa ta była równie duża w obu
grupach.

Cytat pacjentki:
Po raz pierwszy w życiu wyjdę z domu bez korektora i podkładu. Teraz moją skórę komplementują zupełnie obce osoby. Pacjentka CL – 28 lat.

parametr

parametr

parametr

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

DO 45 ROKU ŻYCIA

PO 45 ROKU ŻYCIA
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Łączny wynik badacza dotyczący drobnych nieprawidłowej pigmentacji u uczestników badania

Czas: 0
Active Serum™ i Cleansing Complex

Czas: 2 tygodnie
Active Serum™ i Cleansing Complex

Czas: 6 miesięcy
Active Serum™ i Cleansing Complex
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Badanie dotyczące POLY-VITAMIN™ SERUM
badanie US National Institutes of Health (NIH)
lipiec-listopad 2003

LEPSZE WYNIKI W TRANSPLANTACYJNYM ZAPALENIU SKÓRY
[ANG. TRANSPLANT DERMATITIS]
Metodologia badania: Ocena skutków leczniczych POLY-VITAMIN™ SERUM w transplantacyjnym zapaleniu skóry prowadzona przez US National Institutes of Health (NIH). Ocena 50 uczestników badania
w okresie 2 lat
Badanie jest wciąż prowadzone.

Wynik wstępny: próbka – twarz

Czas: 0

Czas: 2 miesiące

Czas: 4 miesiące

Wynik wstępny: próbka – DŁOŃ

Czas: 0

Czas: 3 miesiące
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Czas: 7 miesięcy

BADANIE SUPER SERUM™ ADVANCE+
porównanie zdolności przeciwutleniających (ORAC)

CEL BADANIA: Zdolności przeciwutleniające SUPER SERUM™ ADVANCE+ porównano ze zdolnościami innych produktów dostępnych na rynku.
METODOLOGIA BADANIA: Do pomiaru skuteczności antyoksydacyjnej wykorzystano test zdolności pochłaniania wolnych rodników (ORAC). W teście porównano ze sobą pięć produktów – SUPER SERUM™ ADVANCE+,
produkt zawierający witaminy C i E oraz kwas ferulowy, produkt zawierający owoce kawy, produkt zawierający 10% wit. C oraz produkt zawierający 1% idebenonu.
ZNACZENIE BADANIA: Wiele produktów reklamowanych jest jako produkty posiadające właściwości przeciwutleniające i chroniące przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Dzięki temu badaniu
porównano pięć produktów dostępnych na rynku za pomocą takiego samego testu chemicznego.
WNIOSKI: W porównaniu z czteroma innymi produktami dostępnymi na rynku SUPER SERUM™ ADVANCE+
zapewnia najlepszą ochronę przeciwko wolnym rodnikom.
PORÓWNANIE ZDOLNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH
700

iS CLINICA L®
SUPER SERU M™ ADVANCE +

683.43

600

SkinCeuticals C, E and
Ferulic

ORAC ŁĄCZNIE

500

Reval éskin CoffeeBerry

400

Obagi C10

300
200

206

Prevage

157

100
53
14

0

Test ORAC (Zdolność pochłaniania wolnych rodników) mierzy łączną zdolność przeciwutleniającą
(suma zdolności lipoﬁlowej i hydroﬁlowej). Test niezależny przeprowadzony przez Brunswick Labs.
Test niezależny przeprowadzony przez Brunswick Labs.

Identyfikacja próbki

ORAC ŁĄCZNIE (µmol TE/g)

SSST (SUPER SERUM'" ADVANCE+)

683,43

CEF (SkinCeuticals C, E, i kwas ferulowy)

206

PRODUCT R (REVALESKIN owoc kawy)

157

CE (OBAGI C10)

53

PRE (PREVAGE)

14

WYJAŚNIENIE: Analiza ORAC pozwala dokonać pomiaru zdolności oczyszczających przeciwutleniaczy po tym, jak napotykają one na
znajdujące się w organizmie reaktywne formy tlenu (ROS). ORAChydro określa zdolności przeciwutleniające w przypadku rozpuszczania
w wodzie natomiast ORACIipo określa zdolności przeciwutleniające w przypadku rozpuszczania w tłuszczach. ORAC ŁĄCZNY jest sumą
ORAChydro i ORACIipo. Jako substancja wzorcowa wykorzystywany jest Troloks, analog witaminy E rozpuszczalny w wodzie, a wynik
analizy ORAC wyrażony jest w mikromolach Troloksu (TE) na gram lub na litr.
Test ORAC ma więcej zalet od innych metod. Mechanizm ORAC opiera się na wiarygodnej zasadzie chemicznej, a swą wyjątkowość ORAC
zawdzięcza technice ilościowej AUC. Prawdą jest, że do oceny zdolności przeciwutleniających opracowano wiele innych metod, np. TEAC
(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) (1), TOSC (Total Oxyradical Scavenging Capacity) (2), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) (3)
oraz metoda DPPH (4). Jednak wadą, która metody te dyskwalifikuje, jest brak wolnego rodnika lub brak pełnej techniki ilościowej.
W związku z tym, jedynie analiza ORAC umożliwia mechaniczną i fizjologiczną ocenę zdolności przeciwutleniających.
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BADANIE PRO HEAL™ SERUM ADVANCE+
porównanie zdolności przeciwutleniających (ORAC)

CEL BADANIA: Zdolności przeciwutleniające PRO HEAL™ SERUM™ ADVANCE+ porównano ze zdolnościami
innych produktów dostępnych na rynku.
METODOLOGIA BADANIA: Do pomiaru skuteczności antyoksydacyjnej wykorzystano test zdolności pochłaniania wolnych rodników (ORAC). W teście porównano ze sobą pięć produktów - PRO HEAL™ SERUM™
ADVANCE+, produkt zawierający witaminy C i E oraz kwas ferulowy, produkt zawierający owoce kawy, produkt zawierający 10% wit. C oraz produkt zawierający 1% idebenonu.
ZNACZENIE BADANIA: Wiele produktów reklamowanych jest jako produkty posiadające właściwości przeciwutleniające i chroniące przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Dzięki temu badaniu
porównano pięć produktów dostępnych na rynku za pomocą takiego samego testu chemicznego.
WNIOSKI: W porównaniu z czteroma innymi produktami dostępnymi na rynku PRO HEAL™ SERUM™
ADVANCE+ zapewnia najlepszą ochronę przeciwko wolnym rodnikom.
PORÓWNANIE ZDOLNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH
1000

981

iS CLINICA L®
PRO-HEA L™ SERU M ADVANCE +

900
800

SkinCeuticals C, E and Ferulic

700

Reval éskin CoffeeBerry

ORAC ŁĄCZNIE

600
500

Obagi C10

400

Prevage

300
200

206
157

Test ORAC (Zdolność pochłaniania wolnych rodników)
mierzy łączną zdolność przeciwutleniającą
(suma zdolności lipoﬁlowej i hydroﬁlowej).

100
53

0

14

Test niezależny przeprowadzony przez Brunswick Labs.

Identyfikacja próbki

ORAC ŁĄCZNIE (µmol TE/g)

PHST (PRO HEAL™ SERUM ADVANCE+)

981

CEF (SkinCeuticals C, E, i kwas ferulowy)

206

PRODUCT R (REVALESKIN owoc kawy)

157

CE (OBAGI C10)

53

PRE (PREVAGE)

14

WYJAŚNIENIE: Analiza ORAC pozwala dokonać pomiaru zdolności oczyszczających przeciwutleniaczy po tym, jak napotykają one na znajdujące się w organizmie reaktywne formy tlenu (ROS). ORAChydro określa zdolności przeciwutleniające w przypadku rozpuszczania w
wodzie natomiast ORACIipo określa zdolności przeciwutleniające w przypadku rozpuszczania w tłuszczach. ORAC ŁĄCZNY jest sumą ORAChydro i ORACIipo. Jako substancja wzorcowa wykorzystywany jest Troloks, analog witaminy E rozpuszczalny w wodzie, a wynik analizy
ORAC wyrażony jest w mikromolach Troloksu (TE) na gram lub na litr.
Test ORAC ma więcej zalet od innych metod. Mechanizm ORAC opiera się na wiarygodnej zasadzie chemicznej, a swą wyjątkowość ORAC
zawdzięcza technice ilościowej AUC. Prawdą jest, że do oceny zdolności przeciwutleniających opracowano wiele innych metod, np. TEAC
(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) (1), TOSC (Total Oxyradical Scavenging Capacity) (2), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power)
(3) oraz metoda DPPH (4). Jednak wadą, która metody te dyskwalifikuje, jest brak wolnego rodnika lub brak pełnej techniki ilościowej.
W związku z tym, jedynie analiza ORAC umożliwia mechaniczną i fizjologiczną ocenę zdolności przeciwutleniających.
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BADANIE YOUTH COMPLEX ®
badanie przed i po
lipiec-listopad 2003

POPRAWA WYGLĄDU SKÓRY
METODOLOGIA BADANIA: 24 uczestników w wieku od 45 do 60 lat, 25% mężczyzn i 75% kobiet.
PROTOKÓŁ: na tydzień przed rozpoczęciem badania uczestnicy przestali stosować jakiekolwiek produkty
nawilżające lub inne produkty kosmetyczne. Produkt stosowano dwa razy dziennie na skórze twarzy. Pisemna ocena skóry uczestników po 1 godzinie, 4 godzinach, 4 tygodniach i 8 tygodniach. Przeprowadzono
ocenę pod kątem 4 parametrów – drobnych i większych zmarszczek, gładkości/jędrności, nawilżenia/wilgotności oraz ogólnego wyglądu skóry.
WYNIKI BADANIA:

ANALIZA DANYCH:

WYNIKI PO 1 GODZINIE – liczba uczestników (25 uczestników
w fazie wstępnej)

Ogólna poprawa wyglądu skóry pod kątem 4 parametrów, jaką odnotowali 24 uczestnicy badania, była bardzo duża. Efekty te były wyraźnie
widoczne w ciągu 4 tygodni od zastosowania
produktu i utrzymywały się przez cały 8-tygodniowy okres badania. 50% uczestników zaobserwowało poprawę w przypadku wszystkich 4
parametrów wyglądu skóry zarówno po 4, jak
i 8 tygodniach. Odpowiednio 92% i 88% zaobserwowało poprawę w przypadku przynajmniej
jednego z 4 parametrów po 4 i 8 tygodniach.
83% i 88% zaobserwowało poprawę w przypadku więcej niż 1 parametru po 4 i 8 tygodniach.
Nawet po stosowaniu produktu przez 4 tygodnie
71% uczestników wciąż obserwowało widoczną
poprawę w wyglądzie skóry w ciągu godziny od
jego zastosowania. Po 8 tygodniach stosowania
produktu widoczną poprawę w ciągu godziny od
jego zastosowania widziało wciąż 50% z nich.
Po 4 tygodniach zaledwie 8% nie zauważało
znaczącej poprawy, natomiast po 8 tygodniach
13% odnotowało mało znaczącą poprawę.

Poprawa przynajmniej 1 z 4 parametrów

25

Poprawa wszystkich 4 parametrów

24

Poprawa więcej niż 1 z 4 parametrów

24

Natychmiastowa poprawa (w ciągu 1 godziny od zastosowania)

24

Brak poprawy

00

WYNIKI PO 4 TYGODNIACH – liczba uczestników (24 uczestników)
Poprawa przynajmniej 1 z 4 parametrów

22

Poprawa wszystkich 4 parametrów

12

Poprawa więcej niż 1 z 4 parametrów

20

Natychmiastowa poprawa (w ciągu 1 godziny od zastosowania)

17

Brak poprawy

02

WYNIKI PO 8 TYGODNIACH – liczba uczestników (24 uczestników)
Poprawa przynajmniej 1 z 4 parametrów

21

Poprawa wszystkich 4 parametrów

12

Poprawa więcej niż 1 z 4 parametrów

21

Natychmiastowa poprawa (w ciągu 1 godziny od zastosowania)

12

Brak poprawy

03

90

Czas stosowania

30
20
10
0

40
30
20

8

Liczba parametrów klinicznych,
które uległy poprawie

10
0

13
0

poprawa w %

40

50

50
wszystkie cztery

0

50

60

więcej niż 1

10

50

więcej niż 1

20

88

70

60

co najmniej jeden

30

50

88

80

70
poprawa w %

40

71

8 tygodni codziennego
stosowania

50

po początkowym zastosowaniu

poprawa w %

70

90
83

80
4 tygodnie codziennego stosowania

80

60

100
92

0

90

Parametry, które uległy poprawie
po 8 tygodniach codziennego stosowania

100

95

wszystkie cztery

100

Parame t r y , k t ó r e u l e g ł y p o p r a w i e
po 4 tygod n i a c h c o d z i e n n e g o s t o s o w a n i a

co najmniej jeden

P o p r a w a o d n o t owana 1 godzinę
p o z a s t osowaniu

Liczba parametrów klinicznych,
które uległy poprawie

WNIOSKI: Jak pokazują dane kliniczne, stosowanie YOUTH COMPLEX ® firmy INNOVATIVE SKINCARE ® przez tych uczestników badań
przyczyniło się do ogromnej poprawy 4 parametrów wyglądu skóry, były to: drobne i większe zmarszczki, gładkość/jędrność, nawilżenie/
wilgotność oraz ogólny wygląd skóry. 88-92% uczestników badania zauważyło poprawę zarówno po 4, jak i 8 tygodniach.
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BADANIE YOUTH COMPLEX ®
badanie przed i po

POPRAWA WYGLĄDU SKÓRY NA ZDJĘCIACH KLINICZNYCH
EFEKTY NATYCHMIASTOWE – SZYBKA POPRAWA WYGLĄDU ZMARSZCZEK
Natychmiastowa poprawa wyglądu zmarszczek następuje w ciągu kilku GODZIN dzięki skomplikowanemu mechanizmowi, w którym uczestniczą
naturalne substancje odżywcze i substancje nawilżające w iNNOVASE®. Zawarte w iNNOVASE® naturalne kwasy o bardzo silnym działaniu zapewniają
szybkie dostarczenie składników do miejsca ich działania przez warstwę rogową. W momencie gdy mikrokuleczki kwasu hialuronowego są wchłaniane przez naskórek przyciągają one i zatrzymują wodę, którą skóra właściwa normalnie traci (TEWL – przeznaskórkowa utrata wody), co umożliwia
utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Wchłaniając wodę, elementy te zwiększają objętość jak małe gąbki i wypełniają zmarszczki wodą.
Zastosowanie YOUTH COMPLEX ®
Ogromna poprawa wyglądu głębokich zmarszczek nad brwiami
Ogromna poprawa wyglądu głębokich zmarszczek nad brwiami
Ogromna poprawa wyglądu głębokich zmarszczek nad brwiami

Przed
Przed
Przed

Po
Po
Po

Zastosowanie YOUTH COMPLEX ®
Zastosowanie YOUTH COMPLEX ®

Mikrokuleczki kwasu hialuronowego
zawarte w INNOVASE ® przenikają
kwasu
w Mikrokuleczki
głąb zmarszczki
i tamhialuronowego
się
zagnieżdżają.
®
zawarte w INNOVASE
przenikają
Mikrokuleczki
kwasu hialuronowego
®
w głąb
zmarszczki
i tam się
zagnieżdżają.
zawarte
w INNOVASE
przenikają
w głąb zmarszczki i tam się zagnieżdżają.

EFEKTY NATYCHMIASTOWE – WYGŁADZEDZIE I UJĘDRNIENIE SKÓRY

Mikrokuleczki kwasu hialuronowego
wchłaniają wodę i zwiększają objętość,
Mikrokuleczkiwypełniając
kwasu hialuronowego
jednocześnie
zmarszczki.
wchłaniają
wodękwasu
i zwiększają
objętość,
Mikrokuleczki
hialuronowego
jednocześnie
wypełniając
zmarszczki.
wchłaniają
wodę
i zwiększają
objętość,
jednocześnie wypełniając zmarszczki.

W ciągu kilku DNI widoczne są efekty natychmiastowe polegające na wygładzeniu i ujędrnieniu skóry, czego dowodem jest poprawa wyglądu drobnych i większych zmarszczek. Działanie synergistycznej mieszanki aminokwasów w iNNOVASE® polega na wzmocnieniu połączenia skóry właściwej
z naskórkiem, co poprawia integralność komórkową. Ponadto bogate w przeciwutleniacze kwasy pochodzenia roślinnego ułatwiają złuszczanie się
skóry i usuwają zanieczyszczenia, co czyni ją gładszą i bardziej jędrną. Gdy działanie formuły staje się szybsze, poprawa, do jakiej doszło na początku
jest podstawą do
uzyskania kolejnych korzyści, ułatwiających osiągnięcie efektów długofalowych.
Widoczne ujędrnienie skóry w okolicy szczęki
Widoczne ujędrnienie skóry w okolicy szczęki
Widoczne ujędrnienie skóry w okolicy szczęki

Połączenie skóry właściwej z naskórkiem
Połączenie skóry właściwej z naskórkiem
Połączenie skóry właściwej z naskórkiem

Przed
Po 14 dniach
Przed
Po 14 dniach
Zawarte w iNNOVASE ® składniki odżywcze wzmacniają połączenie skóry właściwej z naskórkiem.
Przed
Po 14 dniach
Kwasy pochodzenia roślinnego sprzyjają kontrolowanemu złuszczaniu się, co wygładza powierzchnię skóry.
®

®

Zawarte w ®iNNOVASE ® składniki odżywcze wzmacniają połączenie skóry właściwej z naskórkiem.
®
Kwasy pochodzenia
roślinnego
kontrolowanemu
złuszczaniu
się,właściwej
co wygładza
powierzchnię skóry.
Zawarte
w iNNOVASE
składnikisprzyjają
odżywcze
wzmacniają połączenie
skóry
z naskórkiem.
Kwasy pochodzenia roślinnego sprzyjają kontrolowanemu złuszczaniu się, co wygładza powierzchnię skóry.

EFEKTY DŁUGOFALOWE – CIĄGŁY PROCES NAPRAWY I ODBUDOWY
Efekty długofalowe widoczne są po kilku TYGODNIACH systematycznego stosowania. Połączenie zawierającego trójpeptyd miedzi czynnika wzrostowego oraz leczniczych przeciwutleniaczy w iNNOVASE® przyczynia się do naprawy i odbudowy struktury skóry i pozwala zachować jej młodzieńczy
wygląd. iNNOVASE® umożliwia syntezę nowych białek, takich jak kolagen i elastyna, przeciwdziała uszkodzeniom DNA i optymalizuje metabolizm
komórkowy. Systematyczne stosowanie prowadzi do dalszej poprawy wyglądu drobnych i większych zmarszczek oraz przeciwdziała powstawaniu
Znaczna poprawa napięcia i powierzchni skóry oraz wyglądu zmarszczek
nowych zmarszczek.
Znaczna poprawa napięcia i powierzchni skóry oraz wyglądu zmarszczek
Znaczna poprawa napięcia i powierzchni skóry oraz wyglądu zmarszczek

Przed
Przed
Przed

Po 4 tygodniach
Po 4 tygodniach
Po 4 tygodniach

Nowo utworzone struktury skóry właściwiej
Nowo utworzone struktury skóry właściwiej
Nowo utworzone struktury skóry właściwiej

Zawarty w
i lecznicze
Zawarty w
i lecznicze
Zawarty
w
i lecznicze

iNNOVASE ® prawnie zastrzeżony zawierający miedź czynnik wzrostu
przeciwutleniacze
odbudowują strukturę skóry.
iNNOVASE ® prawnie zastrzeżony zawierający miedź czynnik wzrostu
przeciwutleniacze
odbudowują
strukturę
skóry.miedź czynnik wzrostu
iNNOVASE ® prawnie
zastrzeżony
zawierający
przeciwutleniacze odbudowują strukturę skóry.
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BADANIE YOUTH COMPLEX ®
badanie nad pobudzaniem fibroblastów

WIĘKSZA SYNTEZA KOLAGENU
CEL BADANIA: Niniejsze badanie miało na celu stwierdzenie, w jakim stopniu YOUTH ® COMPLEX firmy INNOVATIVE SKINCARE ® pobudza ludzkie fibroblasty do syntezy kolagenu.
METODOLOGIA BADANIA: W badaniu wykorzystano staranne metody badawcze w tym zastosowanie próbek kontrolnych. Wnioski uzyskano dzięki wiarygodnej analizie statystycznej. Wykorzystano ludzkie fibroblasty. Zostały one poddane działaniu różnego stężenia produktu od 0,06% do 2% w celu stwierdzenia, czy
YOUTH COMPLEX ® pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu.
ZNACZENIE BADANIA: Kolagen jest podstawowym składnikiem strukturalnym ludzkiej skóry właściwej. Jest
on odpowiedzialny za sprężystość i elastyczność skóry. Fibroblasty to komórki skóry odpowiedzialne za produkcję kolagenu. Jego synteza trwa przez całe życie, gdyż jest on niezbędny do naprawy kolagenu uszkodzonego w procesie starzenia oraz do budowy nowych, zdrowych struktur komórkowych. Z wiekiem synteza
kolagenu spowalnia na skutek fotouszkodzeń istniejącej ultrastruktury kolagenu oraz zaburzeniu zdolności
fibroblastów do produkcji nowego, zdrowego kolagenu. Zmiany to prowadzą do pojawiania się zmarszczek
i obwisania skóry. Z wiekiem ilość kolagenu w skórze zmniejsza się o około 1% rocznie. W wieku 60 lat
produkujemy o połowę mniej funkcjonalnego kolagenu niż w młodości. W związku z tym produkty, które
stymulują syntezę kolagenu mają ogromne znaczenie, gdyż poprawiają zdrowie i wygląd skóry.
WNIOSKI:YOUTH COMPLEX ® firmy INNOVATIVE SKINCARE ® znacznie zwiększa zdolność ludzkich fibroblastów do syntezy kolagenu.

SYNTEZA KOLAGENU PO ZASTOSOWANIU YOUTH COMPLEX®
Test kolagenowy (Sircol)

4.0
3.5

Inkubacja przez 24 h

kolagen [µg]

3.0

Inkubacja przez 48 h

2.5

Inkubacja przez 72 h

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Próbka kontrolna

Youth Complex®
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BADANIE SUPER SERUM™ ADVANCE+
badanie nad pobudzaniem fibroblastów

WIĘKSZA SYNTEZA KOLAGENU
CEL BADANIA: Oceniono zdolność SUPER SERUM ™ ADVANCE+ do pobudzania fibroblastów do syntezy
kolagenu.
METODOLOGIA BADANIA: Prowadzono hodowlę fibroblastów pobranych od osób w wieku 20-40 lat. Próbki
kontrolne nie były poddane działaniu produktu. Ilość kolagenu zarówno w próbkach poddanych działaniu
produktu, jak i próbkach kontrolnych została zmierzona za pomocą standardowego testu kolagenowego.
ZNACZENIE BADANIA: Produkcja kolagenu w fibroblastach ma kluczowe znaczenie dla procesów gojenia
się wszystkich rodzajów ran. Z wiekiem ilość funkcjonalnego kolagenu syntetyzowanego przez fibroblasty
zmniejsza się. Sieci kolagenowe zapewniają odporność na działanie napięcia mechanicznego i utrzymują
odpowiednią rozciągliwość skóry.
Poddany badaniu produkt SUPER SERUM™ ADVANCE+ zawiera 3 substancje, które mają wpływ na syntezę
kolagenu. Miedź jest jednym z kofaktorów w enzymatycznej syntezie kolagenu. Kwas L-askorbinowy jest
także wymagany do jego syntezy. HGF to czynnik wzrostowy niezbędny do wzrostu i różnicowania się komórek nabłonkowych.
Dotychczas połączenie substancji zawierających miedź z kwasem L-askorbinowym było niemożliwe. Substancje te zostały pierwszy raz połączone w SUPER SERUM ™ ADVANCE+. Miedź w tym produkcie jest
powiązana z trójpeptydem – czynnikiem wzrostowym niezbędnym do wzrostu i rozwoju wszystkich komórek nabłonkowych, w tym skóry. To innowacyjne połączenie tych 3 substancji, tj. kwasu L-askorbinowego
ADVANCE+, miedzi i trójpeptydowego czynnika wzrostowego, umożliwia synergistyczne zwiększenie syntezy kolagenu przez ludzkie fibroblasty.
WNIOSKI: SUPER SERUM™ ADVANCE+ znacznie zwiększyło syntezę kolagenu przez ludzkie fibroblasty w
próbce poddanej jego działaniu w porównaniu z próbką kontrolną. Po 24-godzinnej inkubacji ilość kolagenu
w tej pierwszej wynosiła 3,2 µg / 100 µl, natomiast w drugiej 1,0 µg / 100 µl.

SYNTEZA KOLAGENU PO ZASTOSOWANIU SUPER SERUM™ ADVANCE+
Test kolagenowy (Sircol)

4.0
3.5

Inkubacja przez 24 h

kolagen [µg]

3.0

Inkubacja przez 48 h

2.5

Inkubacja przez 72 h

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Próbka kontrolna

SUPER SERUM™
ADVANCE+
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BADANIE SUPER SERUM™ ADVANCE+
badanie nad tworzeniem się blizn

REDUKCJA TKANKI BLIZNOWATEJ
CEL BADANIA: Oceniono przyspieszenie procesu gojenia się rany operacyjnej po zastosowaniu SUPER
SERUM™ ADVANCE+.
METODOLOGIA BADANIA: Na środkowej części prawego i lewego uda uczestnika badania wykonano identyczne rany operacyjne. Do wykonania sięgających tkanki tłuszczowej podłużnych ran o długości 1,5 cm
i pełnej grubości użyto skalpela #15. Rany zszyto za pomocą 4 prostych szwów przerywanych z nylonu 5-0.
Rany były suche, a przez tydzień 3 razy dziennie smarowano je zwykłą wazeliną. Następnie szwy usunięto.
Na tym etapie na jednym z ud zaczęto stosować produkt, podczas gdy drugie udo spełniało rolę próbki
kontrolnej. Badana osoba mogła brać codziennie prysznic/kąpać się, jednak rany nie były myte bezpośrednio mydłem. Ran nie smarowano innymi produktami oprócz wspomnianego wyżej produktu, stosowanego
na jednym z ud. Produkt ten był stosowany dwa razy dziennie przez 3 miesiące a przez kolejne 3 miesiące
raz dziennie. Po 3 i 6 miesiącach zrobiono cyfrowe zdjęcia. Po 6 miesiącach wykonano otwartą biopsję chirurgiczną blizn na obu udach. Próbki zostały przesłane do specjalisty w dziedzinie patologii skóry w celu
przeprowadzenia badania mikroskopowego. Zrobiono zdjęcia histologii.
ZNACZENIE BADANIA: Przyspieszenie gojenia ran operacyjnych byłoby przydatne w przypadku wszystkich
rodzajów skaleczeń. Lepszy wygląd z kosmetycznego punktu widzenia miałby ogromne znaczenie dla zabiegów medycyny kosmetycznej. Szybki proces leczenia fizjologicznego skraca czas gojenia się rany i prawdopodobnie zwiększa jej wytrzymałość.
WNIOSKI: Na zdjęciach cyfrowych widać, że wygląd rany operacyjnej poddanej działaniu SUPER SERUM™
ADVANCE+ uległ poprawie. Blizna jest mniejsza i mniej widoczna.
Badania mikroskopowe potwierdziły to, co było widać gołym okiem. Wiązki kolagenu w miejscu poddanym
działaniu produktu były bardziej uporządkowane. Warstwa rogowa w tym miejscu nie wykazywała histologicznych oznak rany. W warstwie rogowej próbki kontrolnej zaobserwowano hiperkeratozę.

TWORZENIE SIĘ BLIZNY

3 miesiące stosowania
SUPER SERUM™ ADVANCE+
dwa razy dziennie

6 miesięcy stosowania
SUPER SERUM™ ADVANCE+
dwa razy dziennie
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BADANIE PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+
badanie dotyczące wywołanego zapalenia

ZAPOBIEGANIE ZAPALENIU
CEL BADANIA: Sprawdzono zdolność PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+ do zapobiegania lub ograniczania
zakresu zapalenia skóry.
METODOLOGIA BADANIA: Zapalenie skóry zostało wywołane przez detergent. W miejscu kontrolnym użyto tylko detergentu. W miejscu badanym przed użyciem detergentu zastosowano PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+.
Oba miejsca zostały ocenione pod kątem następujących parametrów: rumień, szorstkość, łuszczenie się,
obrzęk i pęknięcia. W obu miejscach wykonano biopsję. Pobrane wycinku przesłano do specjalisty w dziedzinie patologii skóry w celu przeprowadzenia badania histologicznego. Wykonano także zdjęcia mikroskopowe.
ZNACZENIE BADANIA: Zapalenie jest elementem wielu patologicznych procesów (np. oparzenia słonecznego, ukąszeń insektów, trądziku różowatego, trądziku pospolitego itp.). Małe zapalenie jest niezbędne
w procesie gojenia się i w normalnych procesach immunologicznych, jednak nadmierne zapalenie związane
jest z większym stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Nadmierne
zapalenie ma niekorzystny wpływ na skórę i jest powiązane z fotostarzeniem, starzeniem naturalnym, bliznami, zgrubieniami i innymi przewlekłymi stanami zapalnymi. Produkty, które ograniczają reakcje zapalne,
mogą mieć potencjalnie bardzo szerokie zastosowanie.
WNIOSKI: W miejscu, w którym zastosowano PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+, zaobserwowano minimalne
zmiany spowodowane wywołanym zapaleniem w porównaniu z miejscem kontrolnym. W badaniu histologicznym miejsca poddanego działaniu produktu stwierdzono normalną strukturę skóry. W miejscu kontrolnym stwierdzono wyraźny obrzęk komórkowy, napływ komórek zapalnych i zniszczenie normalnej struktury
skóry.

WPŁYW NA ZAPALENIE

Duża moc: Czas 48 godzin –
kontrola zabarwienia H i E

Duża moc: Czas 48 godzin –
kontrola zabarwienia H i E – zastosowano
PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+

Prosimy zauważyć wyraźne zapalenie,
któremu towarzyszy migracja limfocytów i komórek Largenhansa do tego obszaru. Pojawia się obrzęk i zniszczeniu
ulega normalna struktura skóry.

Prosimy zauważyć brak komórek zapalnych i zachowanie normalnej struktury
skóry.

Dermopatologia została przeprowadzona niezależnie przez PAML/InCyte.

I N N OVAT I V E S K I N C A R E ®
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Seria iS CLI N I C A L ®
Formuły wykorzystujące stabilizowany kwas L-askorbinowy

Firma INNOVATIVE SKINCARE ® po raz kolejny podniosła poprzeczkę w dziedzinie technologii wykorzystującej
witaminę C dzięki linii iS CLINICAL ADVANCE+. Linia ADVANCE+, w której zastosowano lewoskrętną witaminę C
(kwas L-askorbinowy) oraz tripeptydowy czynnik wzrostowy zawierający miedź (HGF) (w wybranych produktach),
w widoczny sposób poprawia wygląd skóry szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Doskonała technologia wykorzystująca witaminę C:
Doskonała technologia wykorzystująca witaminę C, która została zastosowana w niezwykłych formułach ADVANCE+,
została opracowana aby zwiększyć stabilność oraz zapewnić rozłożone w czasie, stałe i ciągłe dostawy kwasu
L-askorbinowego do komórki, co umożliwia uzyskanie bardziej efektywnej i skutecznej formy witaminy C.
Ten bardzo silnie działający składnik umożliwia lepszą produkcję kolagenu, zapewnia wyjątkową ochronę
antyoksydacyjną i ochronę przed promieniowaniem UV oraz w sposób bezpieczny i naturalny rozjaśnia skórę.

Porównanie kwasu L-askorbinowego ADVANCE+ z tradycyjnym kwasem L-askorbinowym
■

Lepsza ochrona antyoksydacyjna: kwas L-askorbinowy ADVANCE+ jest skuteczniejszy od kwasu
L-askorbinowego w walce z wolnymi rodnikami. Przy porównaniu poszczególnych komórek okazuje się,
że kwas L-askorbinowy ADVANCE+ neutralizuje więcej wolnych rodników.

■

Możliwość łączenia z miedzią: opracowany przez iS CLINICAL ® nowy kwas L-askorbinowy ADVANCE+
może łączyć się z miedzią, co pozwala na zebranie grupy najważniejszych elementów w syntezie
kolagenu.
Do niedawna dodawanie substancji zawierających miedź do produktów opartych na witaminie C było
dość problematyczne, ponieważ miedź utlenia kwas L-askorbinowy. Kwas L-askorbinowy ADVANCE+
można łączyć dużo łatwiej, gdyż dodanie nowej części do jego struktury sprawia, że jest on bardziej
stabilny ogólnie, a na pewno bardziej stabilny w połączeniu z innymi substancjami, które mogłyby
wchodzić z nim w reakcje. Kwestię tę zbadano, kiedy użyto jonów miedzi jako prooksydanta i dodano do
nich kwas L-askorbinowy ADVANCE+. Poniższe wykresy pokazują, że pomiędzy kwasem L-askorbinowym
ADVANCE+ a miedzią nie dochodzi do żadnej reakcji, a po zakończeniu eksperymentu ilości miedzi
i ilość kwasu L-askorbinowego ADVANCE+ nie zmieniły się.

Kwas L-askorbinowy i miedź można łączyć

Połączenie starego kwasu L-askorbinowego z miedzią
prowadzi do reakcji chemicznej między tymi dwoma
substancjami, w wyniku której miedź zostaje zneutralizowana
a kwas L-askorbinowy jest w skórze dużo mniej skuteczny.
Oznacza to, że skóra nie czerpie korzyści z działania żadnej
z tych substancji.

Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ i miedź połączone w jednej
formule współdziałają i nie wchodzą ze sobą w reakcję,
co sprawia, że skóra może czerpać pełne korzyści z obu
substancji.

Z uwagi na to, że do syntezy kolagenu potrzebne są małe ilości miedzi, wyjątkowa zdolność kwasu
L-askorbinowego ADVANCE+ do łączenia się z miedzią pozwala mu pobudzać syntezę kolagenu
dużo skuteczniej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnego kwasu L-askorbinowego.
Poniżej przedstawiamy inne reakcje chemiczne (np. syntezę kolagenu), które nawzajem
się wzmocnią dzięki ich wyjątkowemu połączeniu w produktach iS CLINICAL ®.
■

Wydajniejsza produkcja kolagenu: kwas L-askorbinowy ADVANCE+ skuteczniej pobudza proces
tworzenia kolagenu od zwykłego kwasu L-askorbinowego. Różnica ta jest widoczna w bardziej stabilnej
produkcji kolagenu niż ma to miejsce w przypadku zwykłego kwasu askorbinowego. Prawdopodobnie
ma to związek z wyższym poziomem kwasu askorbinowego dostarczanego przez kwas L-askorbinowy
ADVANCE+ w komórkach. Poziom kwasu L-askorbinowego w miejscu działania jest podwyższony
przed dłuższy okres w przypadku kwasu L-askorbinowego ADVANCE+, co nie ma miejsca w przypadku
zwykłego kwasu L-askorbinowego.

■

Lepszy efekt rozjaśniający: Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ redukuje gromadzenie się lipofuscyny,
której produkcja pobudzana jest przez promieniowanie UVB. Działania tego nie zaobserwowano
w przypadku zwykłego kwasu L-askorbinowego. Lipofucsyna jest kompleksem produktów powstałych
w procesie utleniania, w tym utlenionych lipidów, które znajdują się w „plamach starczych”
- przebarwieniach powstających w wyniku fotostarzenia. Dane sugerują, że kwas L-askorbinowy
ADVANCE+ poprawia wygląd tych „plam starczych”. Ponadto w związku z tym, że w zmianach tych
występują utlenione lipidy, badania wskazują, że kwas L-askorbinowy ADVANCE+ może być stosowany
ogólnie w procesie peroksydacji lipidów. Peroksydacja lipidów jest elementem licznych procesów
związanych ze starzeniem się, takich jak choroba naczyniowa, demencja, cukrzyca itp. W związku
z tym, że wszystkie błony komórkowe zbudowane są z lipidów, ochrona
przed tą peroksydacją ma bardzo korzystny wpływ na skórę.
Kiedy kwas L-askorbinowy ADVANCE+ i zwykły kwas L-askorbinowy zostały dodane do komórek
czerniaka B16V w celu stwierdzenia, jak skutecznie hamują one produkcję melaniny, okazało się,
że po 1 dniu kwas L-askorbinowy ADVANCE+ był bardziej skuteczny od zwykłego kwasu
L-askorbinowego. Po 2 dniach zwykły kwas L-askorbinowy całkowicie stracił skuteczność,
natomiast kwas L-askorbinowy ADVANCE+ wciąż hamował produkcję melaniny.

■

Utrzymywanie wyższego poziomu kwasu askorbinowego w komórkach: Wewnątrz komórki kwas
L-askorbinowy ADVANCE+ jest przekształcany w kwas L-askorbinowy. Gdy kwas L-askorbinowy ADVANCE+
stosowany jest miejscowo lub jako suplement doustnie, kwas askorbinowy uwalniany jest w komórkach
w sposób ciągły. Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ jest bardziej skuteczny od kwasu L-askorbinowego
w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu kwasu askorbinowego w komórce.
W porównaniu ze zwykłym kwasem L-askorbinowym, kwas L-askorbinowy ADVANCE+ jest skuteczny dłużej,
ponieważ jego przekształcenie w kwas L-askorbinowy zachodzi w komórce równomiernie, co umożliwia
nieprzerwane utrzymywanie poziomu kwasu askorbinowego między komórkami na odpowiednim poziomie.

■

Skuteczniejsza ochrona antyoksydacyjna: Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ lepiej zapobiega degradacji
oksydacyjnej niż kwas L-askorbinowy. Oznacza to także, że między komórkami przez dłuższy czas utrzymuje
się wyższy poziom kwasu askorbinowego. Tę lepszą odporność na stres oksydacyjny kwas L-askorbinowy
ADVANCE+ zawdzięcza prawdopodobnie dodaniu do kwasu askorbinowego glukozy.

■

Hamowanie produkcji melaniny: Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ hamuje produkcję melaniny.

Wpływ na syntezę melaniny

bez kwasu L-askorbinowego ADVANCE+

z kwasem L-askorbinowym ADVANCE+

Skuteczność kwasu L-askorbinowego ADVANCE+ badano przy użyciu komórek czerniaka B16, które przez 12 godzin poddawano działaniu
kwasu L-askorbinowego 2-O-alfa-D-glukopiranozy (2,5 mM) lub placebo . Po badaniu dodano teofilinę (0,5 mM) w celu pobudzenia
syntezy melaniny, a po 48 godzinach komórki zbadano pod kątem obecności dopachinonu (prekursor melaniny) za pomocą barwienia
histochemicznego. Badanie pokazuje, że kwas L-askorbinowy ADVANCE+ może przeciwdziałać niechcianemu przebarwieniu skóry.

■

Przeciwdziała uszkodzeniom wywołanym promieniowaniem UVB: kwas L-askorbinowy ADVANCE+
przeciwdziała wywołanym promieniowaniem UVB uszkodzeniom keratynocytów i fibroblastów w ludzkiej skórze.
Poparzone przez promienie słoneczne komórki są miarą uszkodzeń skóry spowodowanych przez promienie
UVB. Są to komórki, które zostały uszkodzone przez słońce w takim stopniu, że umierają i uwalniają toksyny
oraz mediatory zapalne. Kiedy przed wystawieniem skóry na działanie promieni UVB została ona pokryta
kwasem L-askorbinowym ADVANCE+, liczba poparzonych przez promienie słoneczne komórek zmniejszyła się
o 400% w porównaniu z próbką kontrolną. Poza tym zwykły kwas L-askorbinowy pozwala promieniom UVB na
uszkodzenie większej liczby komórek niż ma to miejsce w przypadku kwasu L-askorbinowego ADVANCE+.

■

Stymuluje produkcję HGF: Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ stymuluje produkcję HGF. HGF (czynnik
wzrostowy hepatocytów) jest czynnikiem wzrostowym pobudzającym wzrost i rozwój wszystkich nabłonkowych
typów komórek, w tym skóry.

■

Chroni przed peroksydacją lipidów: Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ chroni przed peroksydacją lipidów
w obecności witaminy E.

■

Wzmacnia działanie witaminy E: Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ wzmacnia działanie witaminy E i jej
zdolności antyoksydacyjne. Kiedy ludzkie keratynocyty zostały poddane działaniu promieni UVB, dodanie
kwasu L-askorbinowego ADVANCE+ oraz witaminy E zapewniło komórkom pełną ochronę, tj. uszkodzenia
były takie same, jak w przypadku braku jakiegokolwiek promieniowania. To bardzo istotne odkrycie pokazuje
siłę, z jaką produkty linii ADVANCED+ wzmacniają działanie innych przeciwutleniaczy. Kwas L-askorbinowy
ADVANCE+ i witamina E to szczególnie korzystna kombinacja, gdyż wspólnie zapewniają one ochronę
antyoksydacyjną elementom rozpuszczalnym w wodzie (wewnątrz komórki i między komórkami) oraz wszystkim
błonom komórkowym (otaczającym komórkę i narządy wewnątrzkomórkowe w celu zachowania
ich integralności).

■

Zwiększa produkcję przeciwciał i stymuluje funkcje immunologiczne: Kwas L-askorbinowy ADVANCE+
silnie stymuluje funkcje immunologiczne i produkcję przeciwciał w ludzkim organizmie.

■

Pobudza rozrost fibroblastów i zwiększa produkcję kolagenu: Kwas L-askorbinowy
ADVANCE+ wspiera rozrost fibroblastów i produkcję kolagenu w ludzkiej skórze.

Wpływ na syntezę kolagenu
Fibroblasty ludzkiej skóry były hodowane w obecności
substancji kontrolnej, kwasu askorbinowego (AsA,
0,25 mM) oraz kwasu L-askorbinowego ADVANCE+
(0,25 mM) przez 1-8 dni. Określono stosunek syntezy
kolagenu do łącznej syntezy białka. Badanie pokazuje,
że kwas L-askorbinowy ADVANCE+ zdecydowanie
bardziej skutecznie stymuluje syntezę kolagenu
niż zwykły kwas L-askorbinowy. Efekty stymulujący
osiągnięty dzięki kwasowi L-askorbinowemu ADVANCE+
utrzymał się przez całe 8 dni.

Wchłanianie kwasu L-askorbinowego ADVANCE+
Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ jest dobrze wchłaniany przez nienaruszoną skórę. Kiedy stosowany jest
miejscowo, granulki kwasu widać w skórze pod mikroskopem. Jest to potwierdzeniem, że kwas L-askorbinowy
ADVANCE+ jest wchłaniany. Kwas L-askorbinowy ADVANCE+, który jest podawany doustnie, przyswajany
jest w jelitach i przekształcany w kwas L-askorbinowy. Ilość kwasu L-askorbinowego ADVANCE+ przyjęta
doustnie ma takie same działanie, jak taka sama liczba cząsteczek kwasu L-askorbinowego.
Działanie kwasu L-askorbinowego ADVANCE+
Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ ma działanie prowitaminy C. Wewnątrz komórki jest on przekształcany
w kwas L-askorbinowy. Jego oddziaływanie biologiczne jest jednak dłuższe niż kwasu L-askorbinowego w wyniku
systematycznego uwalniania w komórce kwasu L-askorbinowego. Właśnie ten aspekt działania jest odpowiedzialny
za przewagę kwasu L-askorbinowego ADVANCE+ nad zwykłym kwasem askorbinowym.

Naturalne występowanie kwasu L-askorbinowego ADVANCE+
Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ jest spotykany in vivo u ssaków, tj. spotykany jest w ich ciałach. Do tworzenia się
w przyrodzie kwasu L-askorbinowego ADVANCE+ prowadzi występowanie w organizmach ssaków alfa-glukozydazy
i maltozy. Enzymy te są częścią wewnętrznej biochemii i spotykane są w komórkach przez całe życie organizmu.
U roślin jest on spotykany w owocach Lycium Barbarom.

Formuły iS CLINICAL® ADVANCE+:
SUPER SERUM™ ADVANCE+ | PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+ | C EYE ADVANCE+
C & E SERUM ADVANCE+ | C-15 SERUM ADVANCE+

SUPER SERUM™ ADVANCE+

W skład SUPER SERUM™ ADVANCE+ wchodzi nasz nowy stabilizowany kwas L-askorbinowy (kwas L-askorbinowy
ADVANCE+), który po raz pierwszy udało się połączyć z opracowanym przez nas tripeptydowym czynnikiem
wzrostowym zawierającym miedź (HGF lub czynnik wzrostowy hepatocytów). Te zaawansowane składniki połączono
z Cantella asiatica, witaminą B5 (kwas pantotenowy), arbutyną, wyciągiem z grzybów (Polyporus umbellatus)
oraz czystym kwasem hialuronowym. SUPER SERUM™ ADVANCE+ ma właściwości przewyższające inne produkty
dostępne na rynku, np.:

■

Przeciwdziała starzeniu: Po raz pierwszy witamina C może w sposób skuteczny łączyć się z substancją
zawierającą miedź bez ograniczania skuteczności działania*. Badania kliniczne dowodzą, że tripeptydowy
czynnik wzrostowy zawierający miedź (HGF) wchodzący w skład SUPER SERUM™ ADVANCE+ wspomaga
leczenie patologicznych skutków starzenia, przyczynia się do zdrowej przebudowy skóry oraz pomaga
wygładzić zmarszczki i rozstępy. Kwas L-askorbinowy ADVANCE+ oraz tripeptydowy czynnik wzrostowy
zawierający miedź (HGF) współdziałają, aby w widoczny sposób poprawić wygląd skóry szybciej
niż kiedykolwiek wcześniej.

W p ł y w n a s y n tezę kolagenu przy za s t o s o w a n i u S U P E R S E R U M ™ A DVA N C E +
inkubacja przez 24 h
inkubacja przez 48 h
inkubacja przez 72 h

Synteza kolagenu: Kolagen spełnia funkcję elastycznego szkieletu
skóry, dzięki któremu jest ona wytrzymała na rozciąganie i odporna
na napięcia mechaniczne. Komórkami skóry odpowiedzialnymi za
syntezę kolagenu są ﬁbroblasty. Kiedy skóra starzeje się, synteza
kolagenu słabnie, a ilość funkcjonalnego kolagenu zmniejsza się.
Kiedy ludzkie ﬁbroblasty zostają wystawione na działanie SUPER
SERUM™ ADVANCE+, synteza kolagenu radykalnie się zwiększa.

■

Zapewnia dużo lepszą ochronę antyoksydacyjną: Badania kliniczne potwierdzają, że SUPER SERUM™
ADVANCE+ zapewnia dobrą ochronę antyoksydacyjną.

Por ównanie zdolności przeciwutleniających
iS CLINICAL®
SUPER SERUM ADVANCE
Produkt zawierający witaminę C, E
oraz kwas ferulowy
Produkt zawierający
owoce kawy
Wiodący produkt kosmetyczny
zawierający 10% wit. C
Produkt zawierający
1% idebenonu

Test ORAC (Zdolność pochłaniania wolnych rodników) mierzy łączną zdolność przeciwutleniającą (suma zdolności lipofilowej
i hydrofilowej). Test niezależny przeprowadzony przez Brunswick Labs.

Redukuje tkankę bliznowatą:
SUPER SERUM™ ADVANCE+ jest bardzo skuteczny w redukcji tkanki bliznowatej oraz przebarwień. Poniżej
przedstawiono dwa skaleczenia na każdym z ud o jednakowych wymiarach rany. W przypadku uda po prawej
(próbka kontrolna) nie zastosowano żadnej substancji. Skaleczenie na udzie po lewej stronie dwa razy dziennie
pokrywano SUPER SERUM™ ADVANCE+. Poniższe zdjęcia zrobiono po 3 i po 6 miesiącach. Niewątpliwie blizna
widoczna w miejscu, które poddano działaniu SUPER SERUM™ ADVANCE+, jest zdecydowanie mniejsza niż
w przypadku próbki kontrolnej. Co więcej, poddane leczeniu miejsce jest gładsze, a pigment jest rozłożony bardziej
równomiernie.
Dojrzewanie blizny: 3 miesiące

po 3 miesiącach
stosowania SUPER
SERUM™ ADVANCE+
dwa razy dziennie

próbka kontrolna
po 3 miesiącach

po 6 miesiącach
stosowania SUPER
SERUM™ ADVANCE+
dwa razy dziennie

próbka kontrolna
po 6 miesiącach

Pokazane wyżej blizny zostały poddane biopsji po 6 miesiącach. Specjalista w dziedzinie patologii skóry
stwierdził: „Wiązki kolagenu w A (zastosowano SUPER SERUM™ ADVANCE+) sprawiają wrażenie bardziej
regularnych i położonych bardziej równolegle do powierzchni skóry i są między nimi mniejsze odległości niż
w przypadku B (nie zastosowano SUPER SERUM™ ADVANCE+). Warstwa rogowa w A (zastosowano
SUPER SERUM™ ADVANCE+) ma splot w pełni koszykowy, tak jak otaczający ją obszar, na którym nie
ma blizny, podczas gdy w B (nie zastosowano SUPER SERUM™ ADVANCE+) występuje nieznaczna
ortohiperkeratoza powyżej blizny”. Świadczy to o tym, że blizna, na której stosowano
SUPER SERUM™ ADVANCE+, zawiera bardziej uporządkowaną sieć włókien kolagenowych, którą
można zaobserwować w zdrowym kolagenie u osób młodszych pod względem fizjologicznym. Co
istotne, warstwa rogowa na obszarze poddanym działaniu SUPER SERUM™ ADVANCE+ wygląda tak
samo jak skóra, na której nie ma blizn. Innymi słowy, wygląda tak, jakby nie było na niej wcześniej
nacięcia. W przypadku blizny, która nie została poddana działaniu SUPER SERUM™ ADVANCE+,
zaobserwowano hiperkeratozę, tj. była ona nietypowo duża i wystawała ponad powierzchnię skóry.
■

Bardziej skutecznie przeciwdziała przebarwieniom:
Badania kliniczne dowodzą, że kwas L-askorbinowy ADVANCE+ bardziej skutecznie hamuje produkcję
melaniny i pojawianie się melaniny istniejącej wcześniej, co prowadzi do korekcji przebarwień i ogólnego
rozjaśnienia skóry. Połączenie kwasu L-askorbinowego ADVANCE+, arbutyny i wyciągu z grzybów
w SUPER SERUM™ ADVANCE+ w sposób bezpieczny i w tym samym czasie
hamuje i koryguje produkcję melaniny jeszcze skuteczniej niż wcześniej.

PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+

W skład PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+ wchodzi nasz kwas L-askorbinowy ADVANCE+, bardziej rafinowany wyciąg
z liści oliwek i bioflawonidy. Te najwyższej jakości składniki połączone są z witaminą E, witaminą A, arbutyną
i wyciągiem z grzybów. PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+ ma następujące właściwości:
■

Zapewnia najlepszą oferowaną przez nas ochronę antyoksydacyjną: Badania kliniczne potwierdzają*,
że PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+ zapewnia lepszą ochronę antyoksydacyjną niż kiedykolwiek wcześniej.

Porównanie zdolności przeciwutleniających

iS CLINICAL®
PRO-HEAL® SUPER SERUM ADVANCE
Produkt zawierający witaminę C, E
oraz kwas ferulowy
Produkt zawierający
owoce kawy
Wiodący produkt kosmetyczny
zawierający 10% wit. C
Produkt zawierający
1% idebenonu

* Test ORAC (Zdolność pochłaniania wolnych rodników) mierzy łączną
zdolność przeciwutleniającą (suma zdolności lipofilowej i hydrofilowej).
Test niezależny przeprowadzony przez Brunswick Labs.

■

Posiada doskonałe właściwości lecznicze: Badania kliniczne potwierdzają, że PRO-HEAL™ SERUM
ADVANCE+ skutecznie chroni skórę przed zapaleniami wywołanymi przez czynnik zewnętrzny.
Można założyć, że produkt ten ma zastosowanie we wszystkich warunkach, które mogą potencjalnie
prowadzić do zapaleń, w tym w przypadku narażenia się na czynniki środowiskowe, uszkodzeń
wywołanych przez promienie słoneczne, skutków starzenia i zmarszczek, zabiegów itp.
Prosimy o zapoznanie się z fotografią biopsji zamieszczoną poniżej

Wpływ na zapalenia

Duża moc: Czas 48 godzin – kontrola
zabarwienie H i E

Duża moc: Czas 48 godzin – kontrola
zabarwienie H i E – zastosowano
PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+

Prosimy zauważyć wyraźne zapalenie,
któremu towarzyszy migracja
limfocytów i komórek Largenhansa
do tego obszaru. Pojawia się obrzęk
i zniszczeniu ulega normalna struktura
skóry.

Duża moc: Czas 48 godzin – kontrola
zabarwienie H i E – zastosowano
PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+
Prosimy zauważyć brak komórek
zapalnych i zachowanie normalnej
struktury skóry.

Dermopatologia została przeprowadzona niezależnie przez PAML/InCyte.
W tym badaniu zapalenie zostało wywołane. Żaden produkt nie został zastosowany w miejscu kontrolnym. W miejscu
leczonym zastosowano PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+. Zarówno miejsce leczone, jak i miejsce kontrolne zostały
poddane biopsji. Biopsja pokazuje niesamowite właściwości ochronne PRO-HEAL™ SERUM ADVANCE+ przeciwdziałające
zapaleniu.
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EXTREMOZYMES AND EXTREMOPHILES
Extremozymes are enzymes developed by plants living

EKSTREMOZYMY i EKSTREMOFILE
in extreme environments that assist survival and

Ekstremozymy to enzymy produkowane przez rośliny żyjąadaptability. Organisms able to not only survive but thrive
ce w ekstremalnych warunkach, które ułatwiają im dostoin harsh planetary locations are called “extremophiles”,
sowanie się do środowiska i przeżycie. Organizmy będące
a term that literally means “extreme loving.” Scientists
w stanie nie tylko przeżyć, ale też rozwijać się w skrajnie
have been fascinated with extremophiles for many years
nieprzyjaznych miejscach na ziemi nazywane są „ekstremoand have studied their adaptive mechanisms.
filami“, a pojęcie dosłownie znaczy „kochać ekstremum”.

for survival. Methods of protection include unique
Metody jego ochrony
obejmująfolding,
unikalną konfigurację
configurations
of protein
protection ukłafrom

du białek, ochronę
przed odwodnieniem
poprzez wykodehydration
by incorporation
of sugar molecules,
and
rzystywanie
cząsteczek
cukrów
oraz
środki
biochemiczne
biochemical means of cushioning and shielding
DNA.
chroniące DNA. Przykładem takich możliwości jest przeAn example of this ability is prevention of thymine dimer
ciwdziałanie powstawaniu dimerów tyminy, kiedy DNA jest
formation when DNA is exposed to oxidative stress and
narażone na stres oksydacyjny i promieniowanie w tych
radiation in these extreme environments. These unique,
ekstremalnych środowiskach. Te unikalne naturalne enzynatural enzymes scavenge free radicals and destroy
my poszukują wolnych rodników i niszczą reaktywne formy
radical oxygen species.
tlenu.

Naukowcy są od lat zafascynowani ekstremofilami i badają
Many of these extremophiles are micro-organisms, but
ich mechanizmy dostosowawcze.
even more complex organisms, such as plants, have
been
able ztonich
adapt
the extent required
survive
at
Wiele
to to
mikroorganizmy,
jednak tonawet
bardziej
planetary
extremes.
These
organisms,
some
of
which
złożone organizmy, takie jak rośliny, zdołały się w niezbęd-

datenym
back
moreprzystosować
than 40 million
years,
use powerfulwastopniu
do życia
w ekstremalnych
b i o runkach.
l ogic processes
to
protect
themselves
against
Organizmy te – a niektóre z nich wyewoluowały
extreme
heat,
salinity,
pH balance,
dehydration
ponadcold,
40 mln
lat temu
– wykorzystują
bardzo
silne procesy
andbiologiczne,
radiation. aby się chronić przed ekstremalnym zimnem,

ciepłem, zasoleniem, poziomem pH, odwodnieniem i proVarieties
of extremophiles include hypoliths from cold,
mieniowaniem.
dry deserts; cryophyles found in polar ice; piezophiles
Ekstremofile
dzielą
się ocean
na hipolity
z zimnych
i suchych pufrom
pressurized
deep
trenches;
thermophiles
styń;
kriofile
spotykane
na
lodzie
polarnym;
piezofile
z rof ro m very hot areas; and polyextremophiles from

Przykładami
ekstremalnych
środowisk,
których żyjąthrive
eksSome
of the harsh
environments
in which wextremophiles

oceanicznych,
gdzie występuje
wysokie ciśnieen viwów
ronments
containing
multiplebardzo
adversities.
A
nie; termofile
zamieszkujące bardzo
gorące
number
of polyextremophiles
originate
fromobszary
marineoraz

tremofile,
są obszary
bardzo
zimne,
suche
oraz głęinclude
extreme
cold, heat,
dryness,
andgorące,
deep ocean
trenches.

które
występują
en vipoliekstremofile,
ronments whe
re there
mayw środowiskach
be extremescechująof
cych
się
wieloma
nieprzyjaznymi
czynnikami.
temperature, pressure, salinity and darkness. Wiele poliekstremofili powstało w środowisku morskim, gdzie występują ekstremalne IN
wahania
EXTREMOZYMES
NATUREtemperatury, ciśnienia, zasolenia
i
ciemność.
Extremophiles have developed a variety of ingenious

EXTREMOZYMES FOR SKIN

su r vi val strategies allowing them to regenerate,
metabolize and reproduce in spite of very difficult
EKSTREMOZYMY W PRZYRODZIE
en vi ronmental con ditions. Their enzyme syste ms,
Ekstremofile wypracowały szereg pomysłowych strategii
Extremozymes, protect vital biological macromolecules,
umożliwiających przeżycie, które pozwalają im się regenerocells and chromosomal DNA from damage by external
wać, rozmnażać i metabolizować pomimo bardzo trudnych
stresses. In addition to protein structural components,
warunków środowiskowych. Ich systemy enzymatyczne,
an organisms’s DNA genetic blueprint is one of the most
ekstremozymy, chronią kluczowe cząsteczki, komórki i DNA
important elements that every organism must conserve
chromosomalne przed uszkodzeniami spowodowanymi

bokie rowy oceaniczne.
Human skin also experiences environmental extremes.
EKSTREMOZYMY
DLA SKÓRY may be harnessed for skin
The
power of Extremozymes

Ludzka skóraagainst
także narażona
jest na ekstremalne
czynniki
protection
environmental
damage including
środowiskowe.
Moc
Ekstremozymów
można
wykorzystać
dryness, wind, radiation (solar UVA and UVB), heat,

do jej ochrony
uszkodzeniami
spowodowanymi
przez
cold,
salinity przed
(saltiness
from sweating)
and irritation
czynniki
środowiskowe,
np. suchość,
promieniowanie
(e.g.
from
soaps). Exposure
of wiatr,
structural
proteins

(UVA i UVB ze słońca), wysoką i niską temperaturę, zasoleincluding collagen and elastin to moisture loss,
nie (sól z potu) oraz podrażnienia (np. przez mydło). Nararadiation, heat, cold, and free radical damage as well as
żenie strukturalnych białek, w tym kolagenu i elastyny, na
exposure of essential genetic DNA to environmental
utratę wilgotności, promieniowanie, wysoką i niską tempestresses causes aging with loss of elasticity, resilience,
raturę, uszkodzenia wywołane przez wolne rodniki czy też
immune function, and cancer resistance.
narażenie kluczowego DNA na czynniki środowiskowe prowadzi do starzenia, któremu towarzyszy utrata elastyczności, sprężystości, funkcji immunologicznych oraz podatność
na nowotwory.

przez czynniki zewnętrzne. Oprócz białkowych elementów
strukturalnych jednym z najważniejszych elementów, które
www.innovativeskincare.com
każdy organizm musi chronić w celu przeżycia jest jego
materiał genetyczny.
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Wystawienie skóry na działanie promieni słonecznych prowadzi do fotostarzenia. Dimery tyminy tworzą nieprawidłoExposure
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MECHANIZMY ZŁUSZCZANIA

Lek. med. Charlene DeHaven
Dyrektor kliniczny, INNOVATIVE SKINCARE®
PROCES NORMALNEGO ZŁUSZCZANIA
Złuszczanie jest procesem naturalnym, do którego dochodzi, gdy
zużyte komórki warstwy rogowej naskórka oddzielają się i są
usuwane z powierzchni skóry. Wymiana komórek warstwy
rogowej ma miejsce dzięki procesowi auto-odnowy, w którym
komórki naskórka przesuwają się do góry od warstwy
podstawnej, przez kolejne dwie warstwy, tj. warstwę kolczastą i
ziarnistą, aż osiągną warstwę rogową. Proces ten zajmuje około
4 tygodni, choć może zająć dłużej w przypadku skóry starzejącej
się oraz innych zaburzeniach. Prawidłowe złuszczanie przebiega

Rys. 2

w sposób niewidoczny, gdyż pojedyncze korneocyty lub bardzo
małe ich grupy odrywają się od powierzchni skóry i są z niej
zrzucane.

ZABURZENIA ZŁUSZCZANIA
Najbardziej powszechnym zaburzeniem prawidłowego procesu
złuszczania i odnowy skóry jest starzenie.

Martwe
komórki
złuszczają
się z
powierzch
ni skóry

Gładka skóra po
złuszczaniu

Wraz z wiekiem

spowalnia metabolizm, a czas regeneracji warstwy rogowej się
wydłuża. Ponadto przypominająca klej substancja między
desmosomami gęstnieje, dlatego coraz trudniejsze jest zrzucanie

Warstwa
rogowa

komórek. Zmiany te mogą towarzyszyć także przedwczesnemu

Warstwa jasna

Warstwa
ziarnista

starzeniu, co widać w przypadku zaawansowanego fotostarzenia.

Warstwa
kolczasta

Oprócz fotostarzenia do nieprawidłowej keratynizacji skóry i

Warstwa
podstaw
na

nieprawidłowego metabolizmu przyczynić się mogą też inne

Skóra

problemy. Obejmują one wpływ hormonalny androgenów lub
Desmosomy (zob. rys. 2) są strukturalnymi mostami między
korneocytami warstwy rogowej, które są rozpuszczane przez
naturalnie występujące w skórze enzymy wydzielane przez jej
komórki

oraz

mieszki

włosowe

do

przestrzeni

międzykomórkowej. Zegar wewnętrzny komórki stopniowo
osłabia połączenia międzykomórkowe, aż w pewnym momencie
kohezja spada do krytycznego poziomu.

estrogenów, wystawienie naskórka na zbyt dużą dawkę hormonu
wzrostu, oraz niedobór witaminy A lub D. Problemy pojawiające
się w przypadku zaburzeń procesu złuszczania to: matowienie
skóry, słabe napięcie, pogrubienie lub nierówna grubość, słaba
struktura skóry, szorstkość, suchość oraz utrata młodzieńczego
wyglądu.

Prawidłowa bariera

ochronna skóry uzależniona jest od utrzymania zdrowej warstwy

PROCES ZŁUSZCZANIA KOSMETYCZNEGO

rogowej naskórka, jej prawidłowej, stałej regeneracji oraz

Proces złuszczania zaburzony przez starzenie lub inne czynniki

odpowiedniego pozbywania się martwych komórek.

można ustabilizować stosując odpowiednie produkty i zabiegi
kosmetyczne. Dzięki metodom złuszczania kosmetycznego

[rys. 2] – Trójwymiarowy obraz desmosomu

można usunąć martwe komórki skóry, nagromadzony łój oraz

- błony komórkowe przylegających do siebie komórek
- białka kotwiczące w każdej komórce

brud, jednocześnie zapewniając głębokie oczyszczanie, które

- białka błony łączące komórki

pozwala skórze odzyskać bardziej młodzieńcze funkcjonowanie i

-

włókna

pośrednie

wygląd. Sprzyjają one regeneracji naskórka, a skóra odzyskuje
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miękkość, jednorodną strukturę i jędrność.

Wyjątkową cechą kwasów beta-hydroksylowych jest to, że
rozpuszczają się w tłuszczu. Kwasy alfa-hydroksylowe nie mają

Do złuszczania kosmetycznego można zastosować środki

tej właściwości. Rozpuszczalność w tłuszczu pozwala kwasom

chemiczne lub mechaniczne.

Metody złuszczania chemicznego

beta-hydroksylowym przenikać do łoju skórnego, co umożliwia

obejmują kwasy, peelingi niewykorzystujące kwasów, enzymy

głębokie oczyszczanie pora gruczołu łojowego i mieszka

lub inne czynniki. Do złuszczania mechanicznego wykorzystuje

włosowego. Jako że gruczoł łojowy jest kluczową strukturę

się odpowiednie urządzenia lub różnorodne małe cząsteczki.

przyczyniającą się do rozwoju trądziku, kwasy beta-hydroksylowe

Zarówno złuszczanie chemiczne jak i mechaniczne może być

są szczególnie przydatne w zapobieganiu temu zaburzeniu.

przeprowadzone w gabinecie lub w domu, w zależności od

Oczyszczanie porów jest także bardzo ważne po zabiegu, gdyż

rodzaju i siły wykonywanych zabiegów.

zapobiega tworzeniu się prosaków oraz obkurcza pory ze

Pozostała część

niniejszego artykułu będzie poświęcona łagodniejszym i bardziej

względów kosmetycznych i zdrowotnych.

fizjologicznym rodzajom złuszczania a nie agresywnym zabiegom
peelingu wykonywanym powszechnie w przeszłości. Te aktualnie

Powiększone pory to rozszerzone otwory gruczołów łojowych.

preferowane metody złuszczania sprawdzają się także dobrze z

Mogą mieć one wygląd stożkowatych otworów lub zaskórników

wieloma produktami do pielęgnacji skóry w domu.

zatkanych resztkami rozpadłych tkanek. Do rozszerzenia porów
na twarzy przyczynia się wiele czynników, w tym pochodzenie

Kwasy hydroksylowe

etniczne, czynniki środowiskowe (pora roku, wilgotność,

Kwasy te dzielą się na dwie grupy: kwasy alfa-hydroksylowe i

temperatura), wahania hormonalne czy wiek..

beta-hydroksylowe.
Wiele

kobiet

zaniepokojonych

jest

dużymi

porami.

Te pierwsze (AHA) można pozyskać ze źródeł syntetycznych lub

Przeprowadzony w 2014 roku przez firmę Harris sondaż

naturalnych.

kwasy

obejmujący ponad 2000 kobiet ujawnił, że 38% z nich uważa, że

pochodzenia roślinnego, gdyż zapewniają one większą tolerancję

Użytkownicy

preferują

zazwyczaj

ich pory są zbyt duże. Odsetek ten zwiększa się do 50% w

i delikatność. Ich źródła roślinne obejmują trzcinę cukrową,

przypadku Japonek w wieku od 20 do 30 lat i do 48% w

owoce oraz mieszane kwasy owocowe.

przypadku kobiet z Ameryki Południowej i Środkowej.

13%

kobiet unika zdjęć, gdyż uważają, że mają zbyt duże pory. 22%
Kwasy

AHA

złuszczającymi.

są

łagodnymi

i

skutecznymi

czynnikami

Ich działanie nie ogranicza się jedynie do

kobiet mówi, że zauważyły wielkość swoich porów mając 15-10
lat.

Ponadto 73% kobiet mówi, że dotychczas nie znalazły

zewnętrznej powierzchni skóry, gdyż przenikają też w głąb

produktu, który skutecznie zmniejszałby wielkość porów.

naskórka, co umożliwia głębsze złuszczanie.

Przyspiesza to

Kosmeceutyki zawierające skutecznie działający kwas salicylowy

odnowę skóry i skraca czas regeneracji naskórka, a są to oznaki

byłyby pożądanym produktem dla tej dużej grupy klientek

przypominające

zainteresowanych zmniejszeniem wielkości porów.

funkcjonowanie

typowe

dla

młodszego

organizmu. Stymulowana może być także synteza kolagenu.
Choć wcześniej uważano inaczej, zapalenie i degeneracja skóry
Kwas salicylowy jest kwasem beta-hydroksylowym (BHA), który

nie są wymagane do uzyskania kontrolowanego złuszczania

można pozyskiwać syntetycznie lub z roślin. Ponadto ma

prowadzącego do regeneracji naskórka i skóry. Ponadto

działanie przeciwzapalne, dlatego ma także korzystny wpływ w

umożliwia to stosownie takich produktów przez grupy etniczne

przypadku wielu problemów skórnych. W związku z tym, że

narażone na przebarwienia:

większość takich problemów, w tym starzenie, uruchamiają

Południowej i Środkowej, Afroamerykanki oraz kobiety z basenu

procesy zapalne, kwas salicylowy ma wiele zastosowań.

Morza Śródziemnego.

Azjatki, kobiety z Ameryki

2
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Enzymy

POŁĄCZENIE SUBSTANCJI ZŁUSZCZAJĄCYCH

Enzymy mogą być syntetyczne lub pochodzić ze źródeł

Dzięki łączeniu opisanych powyżej grup substancji złuszczających,

naturalnych.

Ich działanie polega na rozpuszczaniu komórek

z których każda ma inny mechanizm działania, można uzyskać

skóry i ułatwianiu ich odnowy, co skraca czas przekształcania się

efekt synergii. TRI-ACTIVE EXFOLIANT firmy iS CLINICAL

enzymów

zawiera kwasy hydroksylowe, enzymy z papai i ananasa oraz

pochodzenia roślinnego, takich jak te stosowane w produkcie

jednorodne cząsteczki celulozy, które nie uszkadzają skóry. TRI-

komórek

nabłonkowych.

Naturalne

źródła

to papaja i ananas, które są

TRI-ACTIVE EXFOLIANT,

ACTIVE

EXFOLIANT

pobudza młodzieńczą regeneracją

źródłami odpowiednio papainy i bromelainy. Wykorzystanie

nabłonka, delikatnie i kompleksowo oczyszcza i zwęża pory oraz

źródeł roślinnych sprawia, że produkt cechuje się właściwościami

zapewnia złuszczanie mechaniczne, które nie podrażnia skóry.

antyoksydacyjnymi i innymi właściwościami ochronnymi.

Wszystkie te składniki są przyjazne zarówno dla ludzkiej skóry,
jak i środowiska.

Substancje do złuszczania mechanicznego
Złuszczanie mechaniczne można przeprowadzić za pomocą
odpowiednich urządzeń, np. w przypadku mikrodermabrazji, lub
za pomocą małych cząsteczek złuszczających, np. zmielonych
nasion,

sproszkowanych

pochodzenia roślinnego.

muszli

czy

innych

materiałów

Proces złuszczania mechanicznego

rozluźnia zewnętrzne korneocyty w warstwie rogowej naskórka.
Najnowszym roślinnym źródłem substancji do złuszczania
mechanicznego jest celuloza. Jest ona materiałem tworzącym
ściany komórkowe roślin.

Małe cząsteczki celulozy – jeżeli

zebrane zostaną w odpowiedniej formule – mają taką samą
wielkość, gładkie brzegi i nie podrażniają skóry, choć zachowują
swoją dużą skuteczność.

produkcie TRI-ACTIVE EXFOLIANT firmy iS CLINICAL nie
mają właściwości ściernych. Ponadto w badaniach klinicznych

tego składnika stwierdzono, że jeśli podczas jego stosowania nie
jest stosowane zbyt duże ciśnienie cząsteczki celulozy zaczynają
się rozpuszczać, co pozwala uniknąć urazów i podrażnień skóry.
Cząsteczki te mają bardzo wąski rozkład wielkości, co zapewnia
równomiernie złuszczanie. Są przyjazne nie tylko dla skóry, ale
także dla środowiska, ponieważ nie zawierają żadnych cząsteczek
sztucznych,

Złuszczanie mechaniczne i/lub chemiczne może być aplikowane
zbyt intensywnie, co prowadzi do nadmiernej redukcji grubości
warstwy rogowej naskórka, pojawienia się połysku, podrażnień,
zaczerwienienia, nadwrażliwości i telangiektazji (rozszerzenia
naczyń krwionośnych).

Aby uniknąć takich niepożądanych

efektów, należy uważnie dobierać produkty i zabiegi.

Zbyt

intensywne zabiegi złuszczania prowadzą do osłabienia bariery
ochronnej i odwodnienia oraz wielu innych potencjalnych
problemów.
Nasza branża weszła w erę, w której pożądany jest jak najkrótszy
okres rekonwalescencji po zabiegu i optymalne efekty. Cele te

Potwierdzono, że cząsteczki celulozy wykorzystywane w

tworzyw

SKÓRA PODDANA NADMIERNEMU ZŁUSZCZANIU

których

użycie

w

produktach

kosmetycznych zostało zabronione ze względu na to, że
gromadziły się w rzekach i akwenach wodnych.

można osiągnąć dzięki nowym technologiom umożliwiającym
opracowywanie odpowiednich formuł, produktom i zabiegom.
Dogmat mówiący, że silniejsze peelingi są zawsze lepsze już nie
obowiązuje. Wiemy także, że peeling nie musi być widoczny, aby
być skuteczny, gdyż złuszczanie i odpadanie korneocytów może
odbywać się na poziomie mikroskopowym. Aktualnie efekty
zabiegów widać znacznie szybciej – w ciągu kilku dni a czasem
natychmiast. Klienci i pacjenci nie będą dłużej tolerować zbyt
długich okresów dyskomfortu, wysięków, płatów złuszczającego
się naskórka – na szczęście te skutki uboczne nie są już
konieczne, aby uzyskać doskonałe efekty i przywrócić skórze
młodzieńczą fizjologię naskórka.

Powszechnie na potrzeby złuszczania mechanicznego stosuje się
rozdrobnione ziarna, np. pestki moreli, jednak mają one ostre i
nieregularne krawędzie.

Powodują one mikro-zadrapania na

powierzchni skóry i ją podrażniają, a także sprzyjają zapaleniom i
komplikacjom przez nie spowodowanym. Mogą być szczególnie
niebezpieczne

w

kontekście

rozprzestrzeniania

procesów

zapalnych w przypadku trądziku lub innych powikłań, w których
potencjalna infekcja może być niepokojąca.
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DYSMUTAZA PONADTLENKOWA (SOD)
W LUDZKIM ORGANIŹMIE
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest jednym z czterech
wewnętrznych przeciwutleniaczy enzymatycznych, które wyewoluowały naturalnie, aby ograniczać uszkodzenia
spowodowane przez wolne rodniki. Oprócz dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) innymi cząsteczkami z grupy przeciwutleniaczy enzymatycznych są: katalaza (CAT), peroksydaza
glutationowa (GPX) oraz reduktaza glutationowa (GR). Ta
grupa przeciwutleniaczy ma unikalne właściwości w porównaniu z innymi przeciwutleniaczami, które są klasyfikowane
jako nieenzymatyczne.
Produkcja wolnych rodników jest konsekwencją oddychania powietrzem i używania tlenu do spalania paliwa komórkowego w celu produkcji energii. W procesie tym tworzy
się więcej wolnych rodników niż wymagają tego potrzeby
energetyczne tkanki. Te dodatkowe wolne rodniki niszczą
otaczającą je tkankę i przez lata stopniowo degradują funkcje fizjologiczne, co prowadzi do widocznego starzenia.
Niezależnie od wolnych rodników powstałych w procesie
metabolizmu, skóra narażona jest na ogromny stres oksydacyjny w wyniku działania promieni słonecznych. Ochronę
przed tymi uszkodzeniami mogą zapewniać przeciwutleniacze stosowane miejscowo i/lub przyjmowane z pokarmem.
Aby wspomóc neutralizację reaktywnych form tlenu w komórkach, układy biologiczne rozwinęły system przeciwutleniaczy enzymatycznych, który tworzą cztery wymienione
wyżej cząsteczki – SOD, CAT, GPX oraz GR.
Pojęcie przeciwutleniacz „enzymatyczny” związane jest
z tym, że SOD, CAT, GPX oraz GR są enzymami. W związku
z tym cząsteczki te nie są zużywane w reakcjach chemicznych. Choć są niezbędne do neutralizacji reaktywnych form
tlenu w określonych reakcjach chemicznych, same nie są
w tym procesie zużywane. Dlatego nawet po reakcji chemicznej, w której jedna z nich bierze udział, przeciwutleniacz pozostaje niezmieniony i może po raz kolejny uczestniczyć w reakcji neutralizacji wolnych rodników. Natomiast
przeciwutleniacze „nieenzymatyczne”, takie jak witamina
C, są w takich reakcjach zużywane. W reakcjach neutralizacji reaktywnych form tlenu wymagana jest tylko bardzo
mała ilość przeciwutleniaczy enzymatycznych w porównaniu z dużą ilością przeciwutleniaczy nieenzymatycznych.

ZNACZENIE DYSMUTAZY PONADTLENKOWEJ
W PROCESIE STARZENIA
Badania wykorzystujące Drosophila melanogaster (muszki
owocowe) pokazały, że wyższy poziom SOD ma korzystny

Cząsteczka SOD

wpływ na proces starzenia. Kiedy dokonano manipulacji
materiału genetycznego muszek owocowych w celu zwiększenia ekspresji SOD, średnia długość życia muszek zwiększyła się do 40%.
Ograniczenie ilości kalorii jest zweryfikowaną techniką, która prowadzi do wydłużenia średniej długości życia u wielu
organizmów, np. gryzoni, drożdży, muszek owocowych, robaków i naczelnych. Przy ograniczeniu ilości kalorii/energii
spadek kalorii wynosi 30-50%, przy czym zachowana zostaje wartość odżywcza. Ograniczenie ilości kalorii jest także
bardzo zalecane w celu wydłużenia średniej długości życia
człowieka, choć ze względu na to, że życie ludzkie jest długie, nie przeprowadzono dotychczas badań obejmujących
odpowiedni okres. Grupy zwierząt, które przyjmują ograniczoną ilość kalorii, mają większą ekspresję SOD niż inne
grupy organizmów. Dzięki ograniczeniu ilości kalorii/energii
średnia długość życia wzrosła o 16%.
Kolejnym czynnikiem korzystnie wpływającym na poziom
stresu oksydacyjnego i mogącym wpłynąć na długość życia
jest zdrowa dieta. Na przykład jabłka zawierają dużą ilość
polifenoli, które neutralizują wolne rodniki. Uzupełnienie
diety muszek owocowych o polifenole z jabłek wydłuża ich
życie o 10% poprzez zwiększenie aktywności genu kodującego takie przeciwutleniacze enzymatyczne, jak SOD –
w tym SOD1, SOD2 oraz CAT. W badaniach ujawniono, że
podobne właściwości ma wyciąg z jagód, izoflawony sojowe oraz antocyjany z czarnego ryżu. Analizy naukowe pokazują, że wiele naturalnych przeciwutleniaczy i produktów
spożywczych, takich jak jabłka, jagody, soja, zielona i czarna
herbata oraz czarny ryż cechują się silnym działaniem antyoksydacyjnym, zwiększają aktywność genów kodujących
SOD, podnoszą ilość SOD produkowanej przez organizm
oraz mogą odgrywać istotną rolę w spowolnieniu procesu
starzenia.
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WYKORZYSTANIE DYSMUTAZY
PONADTLENKOWEJ (SOD) W KOSMECEUTYKACH
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Dawniej dysmutazę ponadtlenkową można było jedynie
wstrzykiwać dożylnie, ponieważ nie można jej było przyjmować doustnie ani stosować miejscowo. Później SOD zaczęła
być dostępna w formie doustnej, która umożliwiała jej przyswajanie w przewodzie pokarmowym, jeżeli była specjalnie
w tym celu powiązana z konkretnymi białkami. Dysmutazę
ponadtlenkową można teraz stosować w kosmeceutykach
i jest dostępna w unikalnej formie stosowanej miejscowo,
która może być wchłaniana przez skórę.
Badania nad stosowaną miejscową dysmutazą ponadtlenkową, która wykorzystywana jest w produktach INNOVATIVE
SKINCARE®, potwierdzają, że jest ona wchłaniana przez
skórę i ogranicza uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki oraz stres oksydacyjny. SOD chroni przed peroksydacją lipidów w delikatnych błonach komórek skóry,
neutralizuje anionorodniki ponadtlenkowe, chroni skórę
przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, w tym
zanieczyszczeniami, przeciwdziała fotostarzeniu oraz redukuje rumień wywołany przez promieniowanie UV, jednocześnie zwiększając działanie produktów chroniących
przed słońcem. W odróżnieniu od przeciwutleniaczy nieenzymatycznych, które są niszczone w reakcjach redoks,
składnik ten pozostaje aktywny po emisji elektronu i może
nadal chronić skórę.

SOD

W badaniach nad SOD wykorzystywanym w produktach
INNOVATIVE SKINCARE®’s, mierzono poziom produktów
komórkowych powiązanych z uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki i/lub ochroną przed stresem
oksydacyjnym w warunkach występowania takiego stresu.
Odnotowano poprawę tych parametrów, w tym w zakresie dehydrogenazy mleczanowej (LDH), malondialdehydu
(MDA) oraz prostaglandyny E2 (PEG2). Stosowana miejscowo SOD, która wykorzystywana jest w produktach
INNOVATIVE SKINCARE®, całkowicie zapobiega tworzeniu się PEG2 w kaskadzie kwasu arachidonowego. PEG2
uczestniczy w wielu rodzajach procesów sprzyjających zapaleniom, w tym oparzeniach i procesie rozwoju raka skóry. Ta
forma SOD obniża poziom MDA i chroni błony komórkowe
skuteczniej od częściej wykorzystywanych przeciwutleniaczy nieenzymatycznych.
Powszechnie wiadomo, że zbyt duża ilość tworzących się
wolnych rodników jest powiązana z uszkodzeniami spowodowanymi przez słońce, czynnikami środowiskowymi i procesem starzenia. Ponadto trwały stres oksydacyjny i wywołane przez niego reakcje zapalne są powiązane z kolejnymi
uszkodzeniami tkanki. Udowodniona redukcja markerów
stanu zapalnego i parametrów oksydacyjnych pokazują korzyści, jakie ta unikalna forma stosowanej miejscowo SOD
przynosi skórze.

Kluczowe enzymy

Katalaza

Pełny system ochrony

Peroskydaza
glutationowa (GPX)
Glutation, CoQ 10

Klasyczne
przeciwutleniacze

Karotenoidy, witamina E
Flawonoidy, witamina A, witamina C

Odgrywają rolę buforów,
ale są szybko nasycane

Pierwiastki śladowe, białka

Powyższa piramida ilustruje dużą ochronę antyoksydacyjną
zapewnianą przez SOD w porównaniu z innymi przeciwutleniaczami.
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Badanie przeprowadzone przez BioScreen Testing Services,
Inc.

CEL BADANIA

WYNIKI I WNIOSKI

Skuteczność IS CLINICAL® YOUTH INTENSIVE CRÈME została oceniona pod względem poprawy szeregu związanych
z wiekiem parametrów u badanych osób w wieku 42-68 lat.

Po zastosowaniu YOUTH INTENSIVE CRÈME zaobserwowano statystycznie istotną poprawę nawilżenia skóry, jej
jędrności, napięcia oraz struktury. Do oceny wyników wykorzystano pomiary biometryczne, skale kliniczne i kwestionariusze wypełniane przez uczestniczki badania. Pozytywne
wyniki pojawiły się pierwszego dnia i ulegały one poprawie
przez cały czterotygodniowy okres badania. Kwestionariusze wypełnione przez uczestniczki zawierały niezwykle pozytywne opinie na temat produktu. Wyniki tych kwestionariuszy zostały przedstawione w ostatniej części, natomiast
wyniki obiektywne w części początkowej. W przypadku
wszystkich przedstawionych poniżej wyników, wymogiem
do ich przedstawienia była statystycznie istotna poprawa
wartości surowych.

METODYKA BADANIA
W badaniu, które oparte było na stosowaniu YOUTH INTENSIVE CRÈME dwa razy dziennie przez cztery tygodnie, wzięło udział w sumie 35 kobiet w wieku 42-68 lat.
17 z nich było kobietami rasy białej, 13 Latynoskami, a 5
Afroamerykankami. Wszystkie uczestniczki badania stosowały też standardowy produkt oczyszczający iS CLINICAL®
CLEASNING COMPLEX oraz preparat do ochrony przed
słońcem INNOVATIVE SKINCARE® ECLIPSE SPF 50+. Aby
ocenić produkt, YOUTH INTENSIVE CRÈME stosowany był
dwa razy dziennie.
Za pomocą pomiarów, skal klinicznych i kwestionariuszy
wypełnianych przez uczestniczki badania oceniono takie
parametry, jak nawilżenie skóry, jej jędrność, napięcie oraz
strukturę.

ZNACZENIE BADANIA
Na dzisiejszym rynku bardzo pożądane są szybkie efekty i krótki czas rekonwalescencji. Czterotygodniowy okres
niniejszego badania jest uznawany za krótki, gdyż w przypadku niektórych ocenianych parametrów często potrzeba kilku miesięcy, aby można było odnotować poprawę po
zastosowaniu nowego produktu. Skuteczny produkt, który
daje efekty przeciwdziałające starzeniu w tym okresie, powinien spełniać wysokie standardy i oczekiwania dzisiejszych użytkowników. Korzyści, jakie produkt ten przynosi
na polu walki z objawami starzenia zostałyby zweryfikowane na podstawie poprawy ocenianych parametrów.

Poprawa w przypadku każdego z parametrów była odnotowywana stale wraz z upływem czasu. Wartości surowe
uzyskane dzięki pomiarowi za pomocą obiektywnych instrumentów poprawiały się na wczesnych etapach i rosły
przez całe cztery tygodnie. W przypadku ocen klinicznych
dokonywanych wizualnie poprawa pojawiła się po czterech
tygodniach. Poprawa miała miejsce i była możliwa do zaobserwowania za pomocą urządzeń już pierwszego dnia, ale
gołym okiem była widoczna później.
WYNIKI PO JEDNYM DNIU – Wartości pomiarów nawilżenia
skóry wykonanych za pomocą korneometra uległy poprawie po jednym dniu stosowania produktu. Opinie uczestniczek badania, które zostały zaprezentowane w oddzielnej
części, były bardzo pozytywne.
NAWILŻENIE SKÓRY (korneometr) – Dzień 1
Wzrost procentowy
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NAWILŻENIE SKÓRY (korneometr) – Tydzień 1
Wzrost procentowy

100%

JĘDRNOŚĆ SKÓRY (kutometr) – Tydzień 1
Wzrost procentowy

65,71%

WYNIKI PO 4 TYGODNIACH – Wartości pomiarów nawilżenia skóry wykonanych za pomocą korneometra oraz
jędrności skóry wykonanych za pomocą kutometra uległy
poprawie po 4 tygodniach stosowania produktu. Opinie
uczestniczek badania, które zostały zaprezentowane w oddzielnej części, były bardzo pozytywne.

OCENA PRODUKTU PRZEZ UCZESTNICZKI BADANIA
100
OCENA
PRODUKTU PRZEZ UCZESTNICZKI BADANIA

Odsetek uczestniczek,
Odsetek uczestniczek,
które zgodziły
któresię
zgodziły
z poniższą
się zopinią
poniższą opinią

WYNIKI PO TYGODNIU – Wartości pomiarów nawilżenia
skóry wykonanych za pomocą korneometra oraz jędrności
skóry wykonanych za pomocą kutometra uległy poprawie
po tygodniu stosowania produktu. Opinie uczestniczek badania, które zostały zaprezentowane w oddzielnej części,
były bardzo pozytywne.
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NAWILŻENIE SKÓRY (korneometr) – Tydzień 4

100%

JĘDRNOŚĆ SKÓRY (kutometr) – Tydzień 4
Wzrost procentowy

77,14%

NAPIĘCIE SKÓRY (Skala kliniczna) – Tydzień 4
Wzrost procentowy

42,86%

STRUKTURA SKÓRY (Skala kliniczna) – Tydzień 4
Wzrost procentowy

25,71%

OCENA PRODUKTU PRZEZ UCZESTNICZKI BADANIA – Dokonano jej w oparciu o kwestionariusze wypełniane przez
uczestniczki badania po jednym dniu, jednym tygodniu
i czterech tygodniach. Efekty ulegały stałej poprawie wraz
z upływem czasu. Dalsze stosowanie produktu prawdopodobnie przyniesie dalszą poprawę. Pytania i odpowiedzi zawarto na poniższych wykresach.

Moja skóra
wygląda na
jędrniejszą

Moja skóra
wydaje się mieć
większą objętość

Po 1 dniu         Po 1 tygodniu       Po 4 tygodniach
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wygląd drobnych i głębokich
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Moja skóra
wydaje się i jest
w dotyku bardziej nawilżona

Wrażenie, jakie
produkt pozostawia na skórze,
jest lepsze niż to
pozostawiane
przez stosowany
przeze mnie aktualnie produkt
do pielęgnacji
twarzy

Poleciłabym
ten produkt
przyjaciółce

Po 1 dniu         Po 1 tygodniu       Po 4 tygodniach
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EFEKTY NIEPOŻĄDANE – w okresie badania nie odnotowano ŻADNYCH NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI na produkt.
WNIOSKI – Po użyciu YOUTH INTENSIVE CRÈME u uczestniczek badania zaobserwowano natychmiastową poprawę
wielu parametrów skóry począwszy od pierwszego dnia,
a poprawa ta obserwowana była do samego końca czterotygodniowego okresu badania. Oceny dokonano za pomocą pomiarów z wykorzystaniem urządzeń, analiz klinicznych oraz opinii uczestniczek badania na temat produktu.
Poprawa miała miejsce w każdej kategorii i w przypadku
wszystkich pomiarów w każdym kolejnym okresie badania.
Wyniki zaprezentowano na wykresach przedstawionych powyżej. Opinie uczestniczek badania na temat wrażenia pozostawianego przez produkt na skórze, zaobserwowanych
efektów i chęci dalszego stosowania produktu były bardzo pozytywne. Po zakończeniu badania 87% wszystkich
uczestniczek stwierdziło, że woli YOUTH INTENSIVE CRÈME
od produktu do pielęgnacji twarzy, którego używają aktualnie. 97% poleciłoby produkt swojej przyjaciółce.

ZDJĘCIA PRZED I PO
WYNIKI PO 1 DNIU – OKOLICE OKA

WYNIKI PO 4 TYGODNIACH – POLICZEK
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INNOVATIVE SKINCARE
iS CLINICAL®

®

All materials contained on this document are protected by United States copyright law. You may not modify, remove, delete, publish, transmit, reproduce or in any way exploit the content
of this document, in whole or in part. © 2014 Science of Skincare, LLC. All rights reserved.

YOUTH SERUM™ SYNTEZA KOLAGENU
Strona 1 / 2

Pobudzenie syntezy kolagenu in vitro
w ludzkich fibroblastach
SIT: Skin Investigation and Technology Hamburg GmbH

CEL BADANIA
Ocena YOUTH SERUM™ pod kątem jego zdolności do pobudzania syntezy kolagenu w starzejących się ludzkich fibroblastach.

Zwiększenie się syntezy kolagenu w komórkach starszych
jest nawet ważniejsze niż w komórkach młodych, ponieważ
te pierwsze są funkcjonalnie mniej zdolne do skutecznej produkcji kolagenu w ilościach umożliwiających
przeciwdziałanie stale przebiegającym procesom, które
uszkadzają tkankę. Ponadto zainteresowanie poprawą
wyglądu widocznych oznak starzenia rośnie wraz z wiekiem,
gdyż oznaki te coraz bardziej rzucają się w oczy. Produktami
zdolnymi do zwiększenia syntezy kolagenu zainteresowane
są osoby, które chcą zminimalizować oznaki starzenia i dbać
o zdrową skórę przez całe życie.

METODYKA BADANIA
Fibroblasty w wieku biologicznym przekraczającym 50 lat
były hodowane w hodowli komórkowej zarówno w kontakcie z YOUTH SERUM™, jak i bez niego. Próbki zawierające
fibroblasty, niemające kontaktu z YOUTH SERUM™, zostały
użyte jak próbka kontrolna. W celu pomiaru syntezy kolagenu w odpowiednich interwałach czasowych zastosowano
ilościowy, foto-kalometryczny test wykorzystujący odczynnik barwiący Sircol. Pomiary z poszczególnych próbek
zostały następnie porównane, aby ocenić skuteczność
YOUTH SERUM™ w zakresie zwiększania syntezy kolagenu.

ZNACZENIE BADANIA
Synteza kolagenu zmniejsza się zarówno na skórek fotostarzenia, jak i naturalnego procesu starzenia. Kolagen jest
najobficiej występującym białkiem w organizmie ludzkim,
a największa jego ilość znajduje się w skórze. Proces naturalnego starzenia i fotostarzenia szczególnie dobrze obrazuje widoczne zmiany, do jakich dochodzi w wyniku utraty
funkcjonalnego kolagenu: obejmują one zmarszczki, obwisanie skóry, zmniejszoną elastyczność i utratę odporności
na stres.
Kolagen produkowany jest przez całe życie w celu naprawy
uszkodzonej tkanki i budowy nowych struktur komórkowych. Z każdym rokiem życia synteza kolagenu zmniejsza się
o ok. jeden procent, a u 60-latka syntetyzowana jest połowa
funkcjonalnego kolagenu w porównaniu z 20-latkiem.
Starsze fibroblasty, zarówno in vitro jak i in vivo, są w stanie produkować mniej kolagenu od komórek młodszych.
W niniejszym badaniu wykorzystano starsze fibroblasty, aby
lepiej przetestować produkt. Fibroblasty to komórki skóry
odpowiedzialne za syntezę kolagenu.
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WYNIKI I WNIOSKI
8

Starsze fibroblasty – odpowiadające 50 letnim – były w stanie zwiększyć zdolność syntezy kolagenu w obecności
YOUTH SERUM™. Wyniki te porównano z wartościami
dla próbki kontrolnej, która nie miała kontaktu z YOUTH
SERUM™, i oceniono je pod kątem istotności statystycznej.
Poziomy koncentracji kolagenu zostały przedstawione na
wykresie na stronie 2.
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1

Produkt 2
Dwukomorowe serum
zawierające Czynniki
Wzrostu Naskórka

Próbka
kontrolna

Produkt 1
Produkt wykorzystujący
szwajcarską technologię
Czynników Wzrostu Naskórka

Fibroblasty mające kontakt z Produktem 2 nie były w stanie
syntetyzować większej ilości kolagenu niż komórki z próbki
kontrolnej, które nie miały kontaktu z Produktem 2, kiedy
wyniki oceniono pod kątem istotności statystycznej.

Próbka
kontrolna

0

YOUTH
SERUM™

Fibroblasty mające kontakt z Produktem 1 nie były w stanie
syntetyzować większej ilości kolagenu niż komórki z próbki
kontrolnej, które nie miały kontaktu z Produktem 1, kiedy
wyniki oceniono pod kątem istotności statystycznej.

3

Próbka
kontrolna

Fibroblasty mające kontakt z YOUTH SERUM syntetyzowały
znacznie więcej kolagenu w porównaniu z komórkami
stanowiącymi próbkę kontrolną, które takiego kontaktu nie
miały. Wyniki te były statystycznie istotne.

24h. PRODUKCJA KOLAGENU
(mikrogram/100 mikrolitrów)

4

™

YOUTH SERUM™ wyraźnie zwiększyło syntezę kolagenu
przez starsze fibroblasty. Dwa pozostałe produkty dostępne
na rynku nie były w stanie zwiększyć syntezy kolagenu.
Wyniki te mają pozytywne implikacje dla stosowania YOUTH
SERUM™ w celu poprawy wyglądu takich zmian skóry twarzy, jak zmarszczki, obwisanie skóry i utrata elastyczności.
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Lek. med. Charlene DeHaven
Dyrektor kliniczny, INNOVATIVE SKINCARE®

DEFINICJA
Trójpeptyd-1 miedzi jest małym białkiem składającym się
z trzech aminokwasów (elementów tworzących białka):
glicyny, histydyny i lizyny tworzących specyficzny geometryczny układ z miedzią, która ma korzystny z fizjologicznego punktu widzenia wpływ na komórki. Czasami jako jego
skrótu używa się nazwy GHK-Cu, od symboli chemicznych
czterech tworzących go cząsteczek. Te trzy aminokwasy
wykazują duże powinowactwo (przyciąganie) do miedzi
i często można je spotkać w powiązaniu z tym minerałem
w układach biologicznych. W organizmie człowieka trójpeptyd-1 miedzi występuje zarówno w powiązaniu z miedzią jak i samodzielnie, jednak cząsteczki zawierające miedź
przynoszą większe korzyści. Od roku 1973, kiedy odkryto,
że dzięki trójpeptydowi-1 miedzi stare komórki wątroby zaczynają zachowywać się jak komórki młode, zgromadzono
wiele dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa
i korzystnego wpływu tego fascynującego związku chemicznego.

GDZIE WYSTĘPUJE W CIELE
Trójpeptyd-1 miedzi występuje we wszystkich rodzajach
uszkodzonych tkanek – działa on jak czynnik sygnalizujący rozpoczęcie procesu naprawy i regeneracji, dzięki czemu
uszkodzona tkanka powraca do normalnego funkcjonowania. Trójpeptyd-1 miedzi został po raz pierwszy zauważony
w ludzkim osoczu, tj. krwi po odseparowaniu od niej krwinek, po czym stwierdzono, że ma korzystny wpływ na komórki wątroby. Wkrótce odkryto też, że występuje on w ślinie, moczu i kolagenie, a następnie to, że odgrywa istotną
rolę w procesie naprawy i utrzymania wszystkich rodzajów
tkanek. Trójpeptyd-1 miedzi jest bioidentyczny w tym znaczeniu, że ma dokładnie taką samą strukturę, jak cząsteczki
występujące naturalnie w ludzkim organizmie. W związku
z tym, że jest to mała cząsteczka, z łatwością porusza się
w tkankach i wokół komórek. Większość korzyści związanych z jej działaniem ma związek z tym, że skutecznie wiąże
i przenosi jony miedzi. Trójpeptyd-1 miedzi należy do dużej rodziny enzymów zawierających miedź, które ułatwiają
naprawę tkanek, zapobiegają zapaleniom, przyspieszają
przemianę materii i syntezę kluczowych struktur cząsteczkowych.

DZIAŁANIE
Trójpeptyd-1 miedzi należy do grupy cząsteczek szybkiego
reagowania, które są uwalnianie po uszkodzeniu tkanki
i wspierają organizm, kiedy dochodzi do aktywacji poniższych procesów:
Gojenie ran
Duża ilość dowodów naukowych potwierdza podstawową
rolę trójpeptydu-1 miedzi, jaką jest przyspieszanie procesu gojenia ran. Związek ten uwalniany jest po uszkodzeniu tkanki i sygnalizuje rozpoczęcie procesów jej naprawy.
Badania udokumentowały jego korzyści w przypadku wykorzystywania go w procesie gojenia wielu rodzajów ran,
w tym ran pooperacyjnych, po zabiegach laserowych,
niedokrwienia, oparzeń, przeszczepów skóry, przeszczepów włosów oraz wrzodów cukrzycowych. W obecności
trójpeptydu-1 miedzi rany cukrzycowe goiły się trzy razy
szybciej. Skróceniu ulega czas powtórnego pokrywania się
powierzchni nabłonkiem.
Przebudowa tkanki
Ponadto trójpeptyd-1 miedzi jest przydatny nie tylko w leczeniu pierwotnym, ale także w procesie przebudowy tkanki, tj. przywrócenia uszkodzonej tkance normalnej struktury
i funkcji. Przyspiesza on rozprowadzanie keranocytów i prawidłową syntezę kolagenu, poprawia grubość skóry, jej elastyczność i jędrność, poprawia wygląd zmarszczek, efektów
fotostarzenia i przebarwień, rozjaśnia skórę i ścieśnia białka
tworzące barierę ochronną. Dzięki wpływowi na dekorynę
nowy kolagen produkowany w uszkodzonej tkance przyjmuje prawidłową anatomiczną konfigurację i strukturę,
a nie formę chaotycznej blizny. W obecności trójpeptydu-1
miedzi wzmacniają się struktury wspierające skórę właściwą w tym kolagen I, kolagen III i glikozaminoglikany, a po
uszkodzeniu przywracana jest prawidłowa struktura tkanki.
Minimalizowane są procesy bliznowacenia a dzięki bezpośredniemu wpływowi na fibroblasty zwiększa się synteza
białek. Trójpeptyd-1 miedzi blokuje skutki działania toksyn
w komórkach wątroby. Poprawia on efekty chirurgicznej
wymiany stawów poprzez zwiększenie siły wiązania oraz
tworzenie nowej kości między protezą a kością. Przyspiesza
też proces gojenia się wszelkich rodzajów wrzodów żołądkowo-jelitowych, w tym spowodowanych przez zapalną
chorobę jelit.
Zapobieganie nowotworom i naprawa DNA
Trójpeptyd-1 miedzi ma silne działanie przeciwnowotworowe, częściowo dzięki dekorynie. Chroni DNA przed szkodliwym działaniem promieniowania, w tym promieniowania
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wykorzystywanego w leczeniu nowotworów, oraz fotostarzeniem spowodowanym przez działanie promieni słonecznych. W obecności trójpeptydu-1 miedzi nowotworowe
linie komórkowe ginęły, natomiast wzrost zdrowych komórek był pobudzany. Związek ten jest zatem nie tylko bezpieczny z biologicznego punktu widzenia, ale cechuje się
faktycznym działaniem ochronnym.
Przeciwdziałanie starzeniu się komórek macierzystych
Dzięki modulacji integryn i białek p63 trójpeptyd-1 miedzi
sprzyja utrzymywaniu się komórek macierzystych w warstwie podstawnej naskórka. Wskazuje to na potencjalnie
bardzo istotną rolę jaką związek ten odgrywa w procesie
zapobiegania starzeniu – w rzeczywistości efekty działania
trójpeptydu-1 miedzi potwierdzono w przypadku wielu
rodzajów tkanek. Promieniowanie bardzo uszkadza DNA
i przyspiesza starzenie, jednak w obecności trójpeptydu-1
miedzi fibroblasty narażone na promieniowanie były w stanie odzyskać swoje funkcje i działać jak nieuszkodzone komórki.
Działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne
Trójpeptyd-1 miedzi aktywuje szereg działających w organizmie ludzkim systemów antyoksydacyjnych, w tym dysmutazę ponadtlenkową. W procesie gojenia ran podnosi się
poziom witaminy C i innych przeciwutleniaczy. Jego silne
działanie przeciwzapalne zaobserwowano w procesie gojenia się ran, fotostarzenia i poprawy wyglądu zmarszczek.
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CEL BADANIA
Korekcja pogarszającego się wyglądu skóry szyi, mającego miejsce wraz z upływem czasu, jest szczególnie trudna
bez zastosowania procedur inwazyjnych. Wiele osób chciałoby poprawić wygląd skóry na tym obszarze, ale niechętnie poddałyby się korekcji chirurgicznej. W związku z tym
dla wszystkich osób pragnących poprawić wygląd skóry
szyi w sposób nieinwazyjny bardzo przydatny byłby produkt
umożliwiający właśnie taką korekcję. Przedmiotem niniejszego badania była ocena potencjału preparatu NECKPERFECT™ COMPLEX marki IS CLINICAL® w zakresie poprawy wyglądu starzejącej się skóry szyi.

METODOLOGIA BADANIA
Skuteczność działania NECKPERFECT™ COMPLEX została oceniona zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie
w okresie trzech miesięcy. W badaniu wzięły udział kobiety
w wieku 35-65 lat pochodzące z różnych grup etnicznych.
Stosowały preparat na szyi dwa razy dziennie. W celu zapewnienia standaryzacji, uczestniczkom badania przekazano też naturalny płyn oczyszczający i krem z filtrem przeciwsłonecznym o szerokim spektrum.
Uczestniczki zostały poddane badaniu w chwili jego rozpoczęcia, oraz po 2, 4 i 12 tygodniach. Zastosowano następujące kategorie oceny:
• Nawilżenie skóry określone za pomocą korneometru
• Jędrność skóry określona za pomocą kutometru
• Elastyczność skóry określona za pomocą kutometru
• Tekstura/gładkość skóry określona za pomocą VisioScan
• Zdjęcia cyfrowe

ZNACZENIE BADANIA
Szyja jest szczególnie problematycznym obszarem, kiedy pojawiają się na niej oznaki starzenia. Towarzyszący starzeniu
pogarszający się wygląd tego obszaru zazwyczaj prowadzi
do odczuwania niepokoju, a korekcja jest trudna bez zastosowania metod inwazyjnych. Związane ze starzeniem zmiany na szyi obejmują: obwisanie, pojawianie się podłużnych
prążków, utratę kształtu podbródka, pogorszenie tekstury
skóry oraz powierzchniowe i głębokie zmarszczki. Choć pacjenci pragnęliby pozbyć się tych zmian, wielu z nich nie
chce poddać się zabiegowi chirurgicznemu z wielu powodów, np. związanego z nim ryzyka, dyskomfortu, kosztów
oraz osobistych preferencji.

Konsumenci są bardzo zainteresowani kosmeceutykami
umożliwiającymi dokonywanie zmian na obszarze szyi, jednak bardzo trudno je znaleźć, gdyż korekcja tej części ciała jest bardzo trudna. Prowadzi to do frustracji zarówno
w związku z kosztem zakupu takich produktów, jak i czasem niezbędnym do ich uważnej selekcji. NECKPERFECT™
COMPLEX znacząco poprawia wygląd starzejącej się skóry szyi, co pokazują obiektywne wyniki niniejszego badania.

WYNIKI I WNIOSKI
Wyniki wskazują na statystycznie istotną poprawę parametrów pomiaru, który obejmował obiektywne instrumenty wykorzystywane do pomiaru, skale kliniczne oraz ocenę
dokonaną przez samych uczestników badania. Ocena skuteczności NECKPERFECT™ COMPLEX w zakresie poprawy wyglądu skóry szyi dokonana przez samych uczestników
badania była bardzo wysoka i wskazywała na ich chęć kontynuacji stosowania produktu. Wyniki oceny uzyskane za
pomocą instrumentów medycznych, skal klinicznych i oceny uczestników wskazały na:
• większe nawilżenie skóry
• większą jędrność skóry
• większą elastyczność skóry
• poprawę tekstury i gładkości skóry
• poprawę wyglądu drobnych i głębszych zmarszczek
• ogólną poprawę profilu i wyglądu szyi
Po zakończeniu badania odnotowano znaczną poprawę
wszystkich powyższych parametrów. Poniżej przedstawiamy dane wskazujące na poprawę.
OCENA JĘDRNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI SKÓRY ZA POMOCĄ
KUTOMETRU – Kutometr mierzy właściwości na obszarze
elastyczności i jędrności skóry, które powiązane są ze skomplikowanymi interakcjami we włóknach elastynowych, włóknach kolagenowych i glikozaminoglikanach w istocie podstawowej tkanki. Do pomiaru odporności na deformacje nieuszkodzonej skóry na zasadzie zasysania podciśnieniem, wykorzystano u uczestników badania kutometr MPA 580 wyprodukowany w Niemczech przez firmę Courage Khazaka.
POPRAWA JĘDRNOŚCI SKÓRY
U UCZESTNIKÓW BADANIA
2 tygodnie

4 tygodnie

12 tygodni

77%

77%

77%

Natychmiastowa i zdecydowana poprawa jędrności skóry,
utrzymująca się przez dłuższy czas
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POPRAWA ELASTYCZNOŚCI SKÓRY
U UCZESTNIKÓW BADANIA
2 tygodnie

4 tygodnie

12 tygodni

63%

70%

83%

WARTOŚĆ POMIARU ELASTYCZNOŚCI
2 tygodnie

12 tygodni

7,96

14,04

POPRAWA TEKSTURY SKÓRY OKREŚLONA PRZEZ VISIOSCAN – Skóra była monitorowana optycznie za pomocą
urządzenia VisioScan VC98, składającego się z układu o wysokiej rozdzielczości, obiektywu oraz źródła światła UVA.
Obszar o rozmiarach 6 na 8 mm był oświetlany światłem halogenowym. Monitorowana jest warstwa rogowa naskórka
i brak odbić z głębszych warstw skóry, po czym przeprowadzana jest analiza komputerowa w celu uzyskania danych
na temat gładkości skóry.
POPRAWA TEKSTURY SKÓRY
U UCZESTNIKÓW BADANIA

Poprawa elastyczności skóry o 76%
między 2 a 12 tygodniem.
Jednym z najbardziej niepokojących objawów starzenia się
skóry jest utrata jędrności i elastyczności. Zmiany te są też
najtrudniejsze do korekcji za pomocą nieinwazyjnych metod. Natychmiastową poprawę po zastosowaniu NECKPERFECT™ COMPLEX zaobserwowano u bardzo dużego
odsetka uczestników badania. Ponadto w związku z tym, że
ta obiektywnie stwierdzona poprawa utrzymywała się lub
nawet zwiększała przez okres badania, można oczekiwać,
że będzie utrzymywać się nawet przez dłuższy czas.
NAWILŻENIE SKÓRY OKREŚLONE PRZY UŻYCIU KORNEOMETRU – Korneometr mierzy nawilżenie skóry w oparciu o faktyczną zawartość wody w nieuszkodzonej, żywej
skórze. Do pomiaru nawilżenia za pomocą zmian pojemności wskazujących zawartość wody w tkance został wykorzystany korneometr CM 825 wyprodukowany w Niemczech
przez firmę Courage Khazaka.
POPRAWA NAWILŻENIA SKÓRY
U UCZESTNIKÓW BADANIA
2 tygodnie

4 tygodnie

12 tygodni

97%

100%

100%

Po zastosowaniu NECKPERFECT COMPLEX nawilżenie
skóry uległo natychmiastowej poprawie. Te niezwykle dobre
efekty utrzymały się, a nawet uległy poprawie przed końcem badania. Zwiększona objętość naskórka ma kluczowe
znaczenie dla zdrowia skóry, ale też dla kompleksowego zachowania młodzieńczej struktury skóry szyi.
™

2 tygodnie

4 tygodnie

12 tygodni

17%

47%

73%

WARTOŚĆ POMIARU GŁADKOŚCI SKÓRY
2 tygodnie

12 tygodni

14,35

25,02

Od 2. do 12. tygodnia gładkość skóry
uległa poprawie o 74%.
OCENA NECKPERFECT™ COMPLEX DOKONANA PRZEZ
SAMYCH UCZESTNIKÓW BADANIA – Uczestnicy badania
zostali poproszeni o ocenę NECKPERFECT™ COMPLEX
pod kątem szeregu parametrów związanych z poprawą wyglądu skóry, zaobserwowaną podczas stosowania produktu. Ich oceny, określone ilościowo, zostały zamieszczone
w poniższej tabeli.
PARAMETR OCENY

2 tyg.

12 tyg.

Poprawa wyglądu obwisłej skóry szyi

72% 80%

Skóra wygląda na jędrniejszą

85% 85%

Poprawa napięcia i tekstury skóry

80% 87%

Zadowolenie z ogólnych efektów
po zastosowaniu produktu

82% 85%

SKUTKI UBOCZNE – podczas badania nie stwierdzono skutków ubocznych związanych ze stosowaniem produktu.
NECKPERFECT™ COMPLEX był bardzo dobrze tolerowany przez wszystkich uczestników badania.
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ZDJĘCIA PRZED I PO – W trakcie badania robione były zdjęcia cyfrowe, które ilustrują poprawę odnotowaną u uczestników badania, będących w różnym wieku, ze zróżnicowaną wagą i u których objawy starzenia były na różnym poziomie zaawansowania.

Związane ze starzeniem zmiany na szyi obejmują: obwisanie, pojawianie się podłużnych prążków, utratę kształtu
podbródka, pogorszenie tekstury skóry oraz powierzchniowe i głębokie zmarszczki. Badanie pokazuje, że NECKPERFECT™ COMPLEX jest w stanie poprawić wygląd starzejącej się skóry szyi.

Poprawa wyglądu zmarszczek

Przed

Po 12 tygodniach

Poprawa wyglądu obwisŁej skóry
i głębszych zmarszczek

Przed

Po 12 tygodniach

Poprawa tekstury SKÓRY
oraz wyglądu zmarszczek

Przed

Po 12 tygodniach

WNIOSKI – Proces starzenia prowadzi do zmian w strukturze skóry, które trudno usunąć za pomocą produktów stosowanych miejscowo i które powodują uczucie niepokoju
u osób, u których się pojawiły. Frustracja rośnie, gdy stosowane produkty nie spełniają oczekiwań.

Badanie, którego uczestnicy stosowali NECKPERFECT™
COMPLEX przez trzy miesiące, dowiodło, że starannie
opracowany preparat, zawierający najwyższej jakości składniki może poprawić wygląd starzejącej się skóry szyi. Niniejsze badanie jest szczególnie ważne dlatego, że pozytywne
efekty były tak widoczne. W kontekście tej obiektywnie potwierdzonej, radykalnej poprawy nie jest zaskoczeniem to,
że uczestnicy badania byli pod wrażeniem zaobserwowanych u siebie efektów i wyrażali bardzo pochlebne opinie
na temat NECKPERFECT™ COMPLEX.
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CEL BADANIA
Geny są językiem, jakim posługuje się ośrodek dowodzenia
każdej komórki. W centrum każdej komórki skóry znajduje się jądro i zawarte w nim „matryce” wzorów DNA. Każda zmiana mająca miejsce w ludzkich tkankach rozpoczyna się od komunikatu wysłanego przez gen odpowiedzialny
za daną funkcję. Na przykład aby zagoić ranę skóry po operacji aktywowanych jest wiele genów, w tym te odpowiedzialne za zapalenie, tworzenie naczyń krwionośnych, odporność, podziały komórkowe, syntezę kolagenu, czynniki
wzrostu, barierę ochronną skóry oraz produkcję wielu białek niezbędnych w każdym z tych procesów.
Od dziesięcioleci wiadomo, że geny wydają bezpośrednie
instrukcje dotyczące syntezy białek i funkcjonowania komórek. Ponadto istnieje wiele genów, które bez przerwy „rozmawiają” z ludzkim organizmem na temat wszelkich procesów. Nowa nauka zwana epigenetyką wyjaśnia, że konwersacja ta przebiega w obu kierunkach: od genu do tkanki i od tkanki do genu. Geny mogą być „włączane” i „wyłączane” przez szereg czynników, od stanu emocjonalnego
po użycie kremu przeciwsłonecznego co ma z kolei wpływ
na zdarzenia kontrolowane przez geny.
Komórka
DNA

Jądro

cję cząsteczki DNA w czasie realnym. Badanie to pozwoliło
ocenić zdolność GeneXC Serum do komunikowania się ze
skórą i poprawy jej zdrowia na wiele sposobów.

METODOLOGIA BADANIA
Skóra została pokryta GeneXC Serum i oceniono ekspresję
genów. Matrycowy kwas rybonukleinowy został wyizolowany z komórek naskórka, a metody qPCR zostały użyte do
pomiaru ekspresji różnych genów komórek skóry. Dokonano analizy ekspresji 107 genów docelowych i 5 endogenicznych genów kontrolujących. Geny kontrolujące mają wpływ
na wiele innych genów i odgrywają ważną rolę w ogólnych
procesach kontroli. Rodziny genów zostały pogrupowane
według konkretnych zadań, jakie realizują w skórze. Do weryfikacji tego, czy uzyskane dane miały znaczenie statystyczne wykorzystane zostało oprogramowanie do analizy statystycznej, po czym wyniki zostały zestawione w formie tabel.

ZNACZENIE BADANIA
Badanie wielu genów pogrupowanych według ich funkcji
pozwala uzyskać cenne informacje na temat funkcji biologicznych, na które wpływ ma dany kosmeceutyk. Dane operacyjne o „włączonych” lub „wyłączonych” funkcjach genów wyjaśniają rozliczne sposoby, na które produkt do pielęgnacji skóry może wpływać na komórki i tkanki. W każdym procesie biologicznym geny uaktywniają się w pierwszej kolejności. Wszelkie dalsze zdarzenia fizjologiczne mają
miejsce w reakcji na instrukcje wysłane przez geny. Geny
nie działają w odosobnieniu, ale są częścią całego, holistycznego środowiska skóry. Na geny może mieć wpływ szereg
czynników, w tym zastosowanie kosmeceutyków. Produkt
do pielęgnacji skóry mający korzystny wpływ na wiele genów będzie mieć liczne pozytywne skutki dla zdrowia skóry.

Chromosom

WYNIKI I WNIOSKI
GENY ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ ANTYOKSYDACYJNĄ
MOGĄ BYĆ „WŁĄCZANE” PRZEZ ODPOWIEDNIO
OPRACOWANE KOSMECEUTYKI ZAWIERAJĄCE
NAJLEPSZE SKŁADNIKI.

Geny i kodowane przez nie białka kontrolują kluczowe procesy w skórze związane z jej starzeniem się i zdrowiem. Ekspresję genów, na którą wpływ ma zastosowanie kosmeceutyków, można zmierzyć. Informacje tego typu można zebrać po tym, jak geny zostają „włączone” po zastosowaniu
produktu na skórze. Zdolność kosmeceutyków do „komunikowania” się ze skórą i poprawy jej zdrowia można ocenić za pomocą zaawansowanej techniki laboratoryjnej o nazwie łańcuchowa jakościowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (qPCR). qPCR monitoruje amplifika-

Pozytywnych efektów należy spodziewać się na następujących obszarach. Kategorie te zostały odkryte w oparciu
o grupy genów, na które miało wpływ działanie GeneXC
Serum.
• PRZECIWDZIAŁANIE STARZENIU – wiele znanych genów
ma związek z tym, jak szybko skóra starzeje się, i z samym
procesem starzenia. GeneXC Serum „włączył” geny odpowiedzialne za przeciwdziałanie starzeniu, w tym bardzo
ważny gen Forkhead Box 03 (FOXO3). Około jeden procent
keratynocytów znajdujących się w naskórku to komórki macierzyste, odpowiedzialne za odbudowę skóry i podziały na
nowe komórki potomne. Odnowa komórkowa jest niezbędna po uszkodzeniach będących następstwem zabiegów oraz
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important in many ways, including immunity,
hydration, solar protection, and others. Ceramide

• ANTI-AGING – Several known genes are related to how

synthesis genes that are essential for a healthy skin

fast aging occurs and the aging process itself. GeneXC

barrier and appearance were “turned on”.
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Although many positive gene markers were found in this
important Forkhead Box 03 (FOXO3) . About one percent
™
study,
an example of gene function increased by GeneXC
of epidermal keratinocytesPREPARATU
are stem cells but these are
SERUM
Serum “turned on” anti-aging genes, including the very

responsible for renewal of skin and division into new

Serum is given below -- the Late Cornified Envelope 3D

“daughter” cells. Cell renewal is required after injuries

(LCE3D) gene () that is important in stratum corneum

including procedures, as well as cell death from all other

cornification and skin barrier function. The graph shows that

causes. With aging, this one percent population of stem

the gene LCE3D is “turned on” by GeneXC Serum The
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cells becomes more fragile and less able to respond to the

w przypadku śmierci
komórek
w wyniku
innych
demands
of producing
new skin wszelkich
cells. Stem cell
renewability
should
be
improved
with
GeneXC
Serum The
przyczyn. Kiedy się starzejemy, ten jeden procent komórek
FOXO3 gene is important in the process of apoptosis or
macierzystych staje się mniej zdolny do zaspokajania zapo“programmed cell death”. During apoptosis, an aged cell
trzebowania na dies
nowe
komórki skóry. GeneXC Serum porather than continuing to “take up space” within the
winien zwiększać
zdolność
komórek
do odskin while doing
nothing. Itmacierzystych
is better for damaged
and
veryFOXO3
aged cellsodgrywa
to die andistotną
be replaced
cells with
nawiania się. Gen
rolębywyoung
procesie
a vibrant metabolism. śmierci komórki“. Podapoptozy, czyli „zaprogramowanej
czas apoptozy stara komórka umiera, żeby nie zabierać da• INCREASED ANTIOXIDANT PROTECTION – All cells are
lej miejsca w skórze, nic nie robiąc. Lepiej, aby uszkodzone
subject to free radical damage from ongoing cellular
i bardzo stare komórki
umierały
i byłyskin
zastępowane
komórmetabolism.
In addition,
cells are subject
to huge
kami młodymi oamounts
szybkimofmetabolizmie.
additional free radical damage due to sun
exposure and photoaging. Antioxidants neutralize free
and protect
cells and tissues from
oxidative
• ZWIĘKSZONA radicals
OCHRONA
ANTYOKSYDACYJNA
– wszystdamage. GeneXC Serum “turned on” antioxidant
kie komórki narażone są na uszkodzenia wywołane przez
genes, including Superoxide Dismutase 2 (SOD2). The
wolne rodniki wSOD2
procesie
metabolizmu
komórkowego.
is important
in antioxidant
protection for Ponadto komórki skóry
narażone
są na
poważne
uszkodzenia
mitochondria,
the tiny
organelles
within
cells that create
energy.wolne
One ofrodniki
the critical
events ofdziałania
aging is that
spowodowane przez
w wyniku
promitochondrial function and energy creation decline.
mieni słonecznych i fotostarzenia. Przeciwutleniacze neutraSOD is a critical part of the body’s own powerful
lizują wolne rodniki oraz chronią komórki i tkanki przed streantioxidant system. Only minute amounts of SOD are
sem oksydacyjnym.
GeneXC
Serum
„włączył”
geny
odporequired
to neutralize
a very
large number
of free
radicals.
wiedzialne za ochronę antyoksydacyjną, w tym dysmutazę
ponadtlenkową (SOD2). SOD2 zapewnia ważną ochronę antyoksydacyjną mitochondriom, które są malutkimi organellami, wytwarzającymi w komórce energię. Jednym z najważniejszych skutków starzenia jest mniej sprawne działanie mitochondriów i ograniczenie produkcji energii. SOD jest kluczowym elementem prężnie działającego systemu ochrony
antyoksydacyjnej naszego organizmu. Już bardzo mała ilość
SOD jest w stanie zneutralizować bardzo dużą liczbę wolnych rodników.

• LEPSZE NAWILŻENIE – nawilżenie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania skóry. GeneXC Serum zwiększył ekspresję genów odpowiedzialnych za nawilżenie skóry.
• WZMOCNIONA BARIERA OCHRONNA SKÓRY – Zaobserwowano poprawę bariery ochronnej skóry. Bariera ochronna
skóry jest ważna z wielu powodów, np. odporności, nawilżenia, ochrony przed promieniami słonecznymi itp. „Włączone”
zostały geny odpowiedzialne za syntezę ceramidów, mających
kluczowe znaczenie dla zdrowej skóry.
W omawianym badaniu znaleziono wiele pozytywnych markerów genów, a poniżej przedstawiono przykład genu, którego działanie zostało zintensyfikowane przez GeneXC Serum, mianowicie genu Late Cornified Envelope 3D (LCE3D),
który jest ważny w procesie rogowacenia warstwy rogowej
naskórka i dla bariery ochronnej skóry. Wykres pokazuje, że
gen jest „włączany” przez GeneXC Serum. Żółta linia wska-

zuje nafunction
pozytywną
reakcję
bariery The
ochronnej
skóry na zastofrom product
application.
clear separation
between
the
yellow
and
blue
lines
indicates
the
marked
sowanie produktu. Wyraźne oddzielenie linii żółtych od nieimprovement in gene function related to product application.
bieskich
wskazuje na znaczne zwiększenie ekspresji genów
po jego zastosowaniu.
Rn vs Cycle (Log)

10000

LCE3D

1000

Rn (Log)

ession

100

10
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Żółta linia „po zastosowaniu GeneXC Serum” wskazuje na zwiększoną ekspresję genu i jego wcześniejszą aktywację w porównaniu z „kontrolną” linią niebieską, tj. sytuacją, w której produkt nie został zastosowany. Gen ten
odgrywa ważną rolę w przypadku bariery ochronnej skóry,
a jego działanie tutaj zostało znacznie zintensyfikowane. Po
zastosowaniu produktu odnotowano wzrost jego ekspresji
o 772%. (Zob. wykres kolumnowy poniżej).
• INTEGRALNOŚĆ MACIERZY MIĘDZYKOMÓRKOWEJ – intensyfikacja działania tych genów. Macierz międzykomórkowa jest środowiskiem strukturalnym, w którym znajdują się
komórki skóry i która zapewnia jej odpowiedni kształt. Integralność macierzy kontrolowana jest przez kolagen, elastynę, kwas hialuronowy i glikozoaminoglikany.
• ZDOLNOŚĆ REAGOWANIA NA STRES – Komórki skóry są
w szczególności narażone na stres, m.in. uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki w związku z fotostarzeniem
i metabolizmem komórkowym, zanieczyszczeniami, toksynami oraz cząstkami stałymi w powietrzu, radykalnymi zmianami pogody, odwodnieniem oraz dymem papierosowym.
Zdolność skóry do reagowania na stres powinna poprawić
się w zakresie działania genów związanych z ochroną antyoksydacyjną oraz innych genów.
• LEPSZA ODNOWA KOMÓRKOWA I NAPRAWA – Zastosowanie GeneXC Serum zwiększa zdolność komórek skó-
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extremes, dehydration, and ambient cigarette smoke.

100%

The skin’s ability to respond to stress should improve

50%

related to function of antioxidant and other genes.

0%
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-50%
skin cells to renew and repair themselves benefit from
™
SERUM
PREPARATU
-100%
GeneXC Serum. Homeostatic mechanisms are processes
• ENHANCED CELL RENEWAL AND REPAIR – Abilities of

whereby skin “self-corrects” from damage, injuries,

%
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abilities are improved as skin renews and repairs itself
more easily.

ry do odnowy i naprawy. Mechanizmy homeostatyczne to
procesy, za pomocą których skóra sama naprawia uszkodze• ANTI-INFLAMMATORY, ANTI-ITCH, AND ANTI-PAIN –
nia i zmiany spowodowane procesem starzenia. Te zdolności
Results demonstrated strong anti-inflammatory
homeostatyczne
są zwiększone, dzięki czemu skóra się łachanges. Excess inflammation occurs with aging and all
twiej
odnawia
i
naprawia.
skin diseases and disorders. This product quiets excess
inflammation and is soothing. It has strongly anti-itch

• DZIAŁANIE
PRZECIWZAPALNE,
PRZECIWBÓLOWE I ZAPOand anti-pain
qualities.
BIEGAJĄCE SWĘDZENIU – Wyniki pokazują istotne zmiany
w •działaniu
przeciwzapalnym.
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jest zwiększona, jest markerem homeostazy w naskórku,
równowagi metabolicznej i wpływa na możliwości przeżycia naskórka.
BMP2 (białko morfogenetyczne kości 2) – BMP2 należy do nadrodziny kontrolującej transkrypcję czynników
wzrostu. W naskórku odgrywa istotną rolę dla przebudowy tkanki, regeneracji oraz gojenia się ran.
CLDN7 (klaudyna 7) – gen ten ma kluczowe znaczenie
dla integralności bariery ochronnej skóry, przenikania
i przepływu substancji między komórkami w keratynocytach przez wszystkie warstwy naskórka. Białka te wchodzą w interakcję z białkami obwódki zamykającej.
CSF2 (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów 2) – gen ten reguluje cytokiny uczestniczące w gojeniu się ran, ekspresję istotnych białek
w macierzy pozakomórkowej w fibroblastach i wielu innych rodzajach komórek w procesie gojenia oraz odpowiedzi immunologicznych w walce z infekcjami, w tym
ograniczeniu zdolności przeżycia grzybów. Inicjuje proliferację i różnicowanie się keratynocytów w celu przyspieszenia procesu gojenia się ran. Uczestniczy w syntezie białek macierzy pozakomórkowej w fibroblastach na
potrzeby gojenia się ran, w tym tenascyny, fibronektyny
i kolagenu typu 1.
CTGF (czynnik wzrostu tkanki łącznej) – gen ten zarządza
białkiem regulującym fibroblasty co przyspiesza gojenie
się ran. Synteza CTGF spowalnia, kiedy komórki starzeją się, a pobudzenie CTGF przeciwdziała starzeniu i przyspiesza gojenie.
EDN1 (endotelina 1) – EDN1 uczestniczy w syntezie melaniny, tworzeniu się melanosomów i odczuwaniu bólu
podczas aktywacji UV. EDN1 koduje białko wydzielane
przez komórki śródbłonka i uczestniczy w zwężaniu naczyń krwionośnych oraz aktywacji receptora nabłonkowego czynnika wzrostu.
FOXO3 (Forkhead Box 03) – rodzina czynników transkrypcyjnych Forkhead jest istotna z punku widzenia odporności na stres, długowieczności oraz sygnalizacji insuliny. Gen ten jest niezmiernie ważny z punktu widzenia
spowalniania procesu starzenia. Geny z tej rodziny odgrywają też istotną rolę w zaprogramowanej śmierci komórki (apoptoza), reakcjach zapalnych i proliferacji komórek.
FOXO3 intensyfikuje odpowiedź antyoksydacyjną, chroni
przez stresem oksydacyjnym, zwiększa ekspresję systemu
antyoksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, zmniejsza syntezę melanin poprzez mechanizmy antyoksydacyjne oraz usprawnia różnicowanie się keratynocytów.
GBA (beta-glukocerebrozydaza) -- odgrywa istotną rolę
w syntezie ceramidów w warstwie rogowej naskórka
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•

•

•

•

•

•

oraz przekształcaniu sfingolipidów w ceramidy. Obszar
ten jest ważny w utrzymywaniu zdrowej bariery ochronnej skóry oraz nawilżaniu. GRHL3 (Grainyhead-Like Protein 3 Homolog) – gen ten koduje białko ważne z punktu
widzenia rozwoju warstwowych komórek nabłonka i gojenia się ran nabłonka. Ma kluczowe znaczenie dla tworzenia się bariery naskórkowej. Jest niezbędny do przebudowy naskórka po jego uszkodzeniu oraz naprawy naskórka po uszkodzeniach immunologicznych.
HBEGF (Czynnik wzrostu wiążący heparynę podobny do
EGF / Czynnik wzrostu wiążący heparynę podobny do
nabłonkowego czynnika wzrostu.) – gen ten koduje mitogenny i chemotaktyczny czynnik wzrostu, który jest
ważny w przekazywaniu sygnałów między fibroblastami w procesie gojenia ran, naprawy i regeneracji. Jedną
z jego charakterystycznych właściwości chemicznych jest
to, że wiąże się z heparyną.
ICAM1 – gen ten koduje glikoproteinę powierzchniową,
która odgrywa ważną rolę z punktu widzenia funkcji immunologicznej. Wiąże się z integrynami i występuje na
komórkach systemu immunologicznego oraz komórkach
śródbłonka.
IL1RN (antagonista receptora interleukiny 1) – gen ten ma
silne działanie przeciwzapalne i zapobiegające starzeniu.
Cechuje się potencjałem leczniczym na wczesnym etapie
procesu gojenia poprzez komunikaty przesyłane makrofagom i składnikom ziarniny.
IL23A (interleukina 23 alfa) – gen ten jest ważny z punktu widzenia odpowiedzi immunologicznej adaptacyjnej
i przesyła komunikaty do limfocytów T pomocniczych.
Odgrywa istotną rolę w reakcjach zapalnych w przypadku infekcji.
LCE3D (Late Cornified Envelope 3D) – gen ten zarządza
syntezą białka LCE3D, które odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia bariery naskórkowej i jej integralności.
Zarządza on procesem sieciowania łańcuchów peptydowych biorących udział w różnicowaniu się keratynocytów
i rogowaceniu warstwy rogowej naskórka.
OCLN (okludyna) – gen ten reguluje syntezę białka okludyny, którego ekspresja ma miejsce w warstwie ziarnistej
naskórka, oraz reguluje komunikację między tymi komórkami. Przyspiesza naprawę bariery naskórkowej, w szczególności w przypadku zranienia, uszkodzeń wywołanych
przez promienie UV oraz uszkodzeń chemicznych.
PPARD (receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów delta) – gen ten wraz z kilkoma innymi powiązanymi z nim genami w tej grupie zarządza hormonalnymi receptorami jądrowymi, które zwalczają zapalenia,
usprawniają różnicowanie się naskórka, regulują zapro-

INNOVATIVE SKINCARE
iS CLINICAL®

®

All materials contained on this document are protected by United States copyright law. You may not modify, remove, delete, publish, transmit, reproduce or in any way exploit the content
of this document, in whole or in part. © 2014 Science of Skincare, LLC. All rights reserved.

BADANIE DOTYCZĄCE WPŁYWU NA GENY
™
SERUM
PREPARATU
Strona 5 / 5

•

•

•

•

•

•

•

gramowaną śmierć komórki (apoptoza), ulepszają działanie bariery ochronnej skóry po uszkodzeniu oraz przeciwdziałają starzeniu. Ponadto ograniczają aktywację metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej.
SMPD1 (Sphingomyelin phosphodiesterase 1) – SMPD1
odgrywa ważną rolę z syntezie ceramidów ze sfingomieliny. Jest to ważne dla utrzymania w odpowiedniej kondycji bariery ochronnej skóry i dla nawilżenia.
TGM1 (Transglutaminaza 1) – gen ten koduje enzym
transglutaminazy 1, który odgrywa istotną rolę w rogowaceniu warstwy rogowej naskórka i funkcjonowaniu
bariery naskórkowej. Tworzy on silne wiązania z białkami
strukturalnymi tworzącymi zrogowaciałą otoczkę komórkową, która zapewnia naskórkowi siłę i stabilność.
TIMP1 (tkankowy inhibitor metaloproteinazy 1) – gen
ten koduje inhibitor metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej. Uczestniczy w konserwacji macierzy pozakomórkowej i ma działanie anty-apoptotyczne. Pozytywnie
wpływa na proliferację i różnicowanie się komórek naskórka.
TLR2 (receptor toll-podobny 2) – gen ten należy do rodziny TLR, która odgrywa istotną rolę w zapaleniach i wrodzonych odpowiedziach immunologicznych. W odpowiedzi na lipoproteiny bakterii może stymulować sygnalizowanie apoptozy.
TLR3 (receptor toll-podobny 3) – gen ten należy do rodziny TLR, która odgrywa istotną rolę we wrodzonych odpowiedziach immunologicznych i jest w stanie wyczuwać
obce dwuniciowe RNA istotne w infekcjach wirusowych,
w tym w procesie replikacji wirusa i procesach typowych
dla retrowirusów. TNC (tenascyna C) – gen ten koduje glikoproteinę, której ekspresja ma miejsce w macierzy pozakomórkowej. Odgrywa ona istotne rolę w procesie naprawy tkanki po urazie.
TNFA (czynnik martwicy nowotworu alfa) – TNFA ma silne działanie przeciwzapalnie i przeciwdziałające starzeniu. Koduje białko odgrywające istotną rolę w odpowiedzi ostrej fazy zapalenia oraz hamujące rozwój nowotworów.
VEGFA (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego alfa)
– geny VEGF regulują komórki śródbłonka naczyniowego. VEGFA przyspiesza gojenie ran i wyrównuje osadzanie się kolagenu w procesie gojenia. Odgrywa rolę mediatora i regulatora w procesie wzrostu i migracji komórek nabłonka i naczyń.

WNIOSKI
Bardzo rzadko jeden produkt do pielęgnacji skóry wpływa
na tak wiele genów. Wyniki te wskazują, że GeneXC Serum
jest aktywnym produktem o dużej zdolności do poprawy
zdrowia skóry i usprawnienia zachodzących w niej procesów. Omawiane zmiany były odnotowane na poziomie ekspresji genów mającym kluczowe znaczenie. Jest to produkt
o silnym działaniu regeneracyjnym, przyspieszający zachodzące w skórze procesy naprawcze.

LITERATURA
The genie in your genes. Church D. 2009. Energy Psychology Press:
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Molecular targets of aging processes. DeHaven C. 2013 May. Cosmetics and Toiletries. 128(5):340-348.
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Podczas badania oceniono zdolność produktu EXTREME
PROTECT SPF 30 firmy INNOVATIVE SKINCARE do ochrony skóry wystawionej na działanie promieniowania słonecznego o pełnym zakresie przed uszkodzeniami komórek skóry.

EXTREME PROTECT SPF 30 zastosowano na skórze, która
została następnie wystawiona na działanie promieniowania
słonecznego o pełnym zakresie. Następnie policzono uszkodzone przez promienie komórki w celu określenia stopnia
ochrony, jaki produkt daje skórze.

METODOLOGIA BADANIA

WYNIKI I WNIOSKI

Skóra została wystawiona na działanie promieniowania słonecznego o pełnym zakresie, w tym promieniami UVA i UVB
o pełnym zakresie, za pomocą spełniającego standardy badawcze symulatora światła słonecznego. Przed naświetleniem skórę pokryto EXTREME PROTECT SPF 30. Następnie analizie pod kątem obecności uszkodzonych komórek
poddano fragmenty skóry pobrane metodą biopsji. W celu
udokumentowania wyników badania zrobiono zdjęcia fotomikrograficzne. Ponadto przeprowadzono pozytywne i negatywne próby kontrolne.

Wiele uszkodzonych komórek pojawiło się kiedy skóra, na
której nie zastosowano produktu, została wystawiona na
działanie promieni UVA i UVB o pełnym zakresie. Te uszkodzone komórki są pyknotyczne, tzn. mają intensywnie różową cytoplazmę i bardzo ciemne jądro, co jest objawem bardzo poważnego uszkodzenia spowodowanego przez promienie UV. Kiedy skóra została przed wystawieniem na działanie promieniowania zabezpieczona poprzez zastosowanie
EXTREME PROTECT SPF 30, nie odnotowano obecności
uszkodzonych komórek. Pokazuje to, w jak dużym stopniu komórki były chronione przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie, w tym przed uszkodzeniami DNA znajdującego się w chromosomach. Wnioski te potwierdzają też, że produkt zapewnia ochronę przed promieniowaniem słonecznym, które może sprzyjać rozwojowi nowotworów i fotostarzeniu.

CEL BADANIA

ZNACZENIE BADANIA

Światło słoneczne zawiera pełny zakres promieniowania
UVA i UVB, a energia słoneczna składa się z porcji wolnych
rodników zwanych fotonami. Kiedy te wolne rodniki uderzają w skórę, dochodzi do wielu spowodowanych nimi reakcji, które prowadzą do zamian związanych ze starzeniem.
Powstające na skutek promieni słonecznych uszkodzenia
ated with malignant potential. EXTREME
DNA w komórkach skóry są jednym z głównych czynniECT SPF 30 was applied to skin that was then
ków przyczyniających się do rozwoju raka skóry. Na proces
ed with full-spectrum solar light. Counting the
tworzenia się uszkodzonych przez słońce komórek główny
n cells under the microscope then provided a
wpływ mają właśnie nieprawidłowe zmiany w DNA.
rement of the amount of protection given to the
y this product.
Uszkodzone przez promienie słoneczne komórki są przykładem komórek apoptotycznych, czyli mających tak barTS AND CONCLUSIONS
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Study

The microscopic slide above shows numerous sunburn
Na powyższym zdjęciu widać liczne uszkodzone przez procells which appeared after full spectrum UVA and UVB
mieniowanie słoneczne komórki, które pojawiły się po wysolar exposure. These cells are seen in the middle layer
stawieniu skóry na działanie promieni UVA i UVB o pełnym
of the slide and are deep pink with very dark purple
zakresie. Komórki te widoczne są w warstwie znajdującej
nuclei. No product was applied to this skin. Sunburn
się w środkowej części zdjęcia: są one intensywnie różowe
cells have sustained severe DNA damage. They will die
i mają bardzo ciemne jądra. Skóra nie została ochroniona
prematurely via apoptosis and have a propensity for
żadnym produktem. W zmienionych komórkach doszło do
malignant transformation.
bardzo poważnego uszkodzenia DNA. Komórki te przed-

wcześnie umrą w procesie apoptozy, ale mają też tendencję
do przekształcania się w komórki rakowe.
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The microscopic slide above shows numerous sunburn
cells which appeared after full spectrum UVA and UVB
solar exposure. These cells are seen in the middle layer
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malignant transformation.

In the microscopic slide of skin shown above, zero
Na powyższym zdjęciu nie widać żadnych komórek uszko-®
sunburn cells are seen. INNOVATIVE SKINCARE
dzonych przez promienie słoneczne. Przed wystawieniem
EXTREME PROTECT SPF 30 was applied to this skin
skóry na działanie promieni UVA i UVB o pełnym zakresie
prior to full spectrum UVA and UVB solar radiation. This
pokryto ją EXTREME PROTECT SPF 30 firmy INNOVATIVE
indicates dramatic protection from solar DNA damage
SKINCARE. Pokazuje to, jak dużą ochronę przed uszkodzewith use of the product.
niami DNA zapewnia ten produkt.
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Na rys. 1 poniżej skóra wystawiona na działanie promieni
słonecznych została zbadana pod mikroskopem. Brązowe
punkty to miejsca zawierające dimery tymidynowe i uszkodzone DNA. Strzałka wskazuje na naskórek, w którym wyraźnie widać komórki. Zdjęcie wskazuje na poważne zagrożenie rakiem.
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WYNIKI I WNIOSKI
Zastosowanie EXTREME PROTECT SPF 30 przed wystawieniem skóry na działanie promieni słonecznych o pełnym
zakresie (UVA i UVB) zapewniło pełną ochronę przed tworzeniem się dimerów tymidynowych. Ustalenie to widać na
zdjęciach fotomikrograficznych nr 1 i 2 oraz w ilościowym
pomiarze dimerów tymidynowych w tkance.

Figure 2. Thymine Dimers in skin exposed to solar radiation
after application
EXTREME
PROTECT
SPF
30radiation
Figure
2. ThymineofDimers
in skin
exposed to
solar

Rys. 2 – Dimery tymidynowe w skórze wystawionej na dziaafter application of EXTREME PROTECT SPF 30
łanie
promieni słonecznych po zastosowaniu EXTREME
PROTECT SPF 30.
Rys. 1 i 2 pokazują, że EXTREME PROTECT SPF 30 chroni
DNA przed promieniami słonecznymi i starzeniem. Produkt
zawiera substancje skutecznie chroniące DNA, dzięki którym zmniejsza się ryzyko rozwoju raka skóry spowodowanego przez takie promieniowanie. Produkt pozwala utrzymać skórę w zdrowiu nawet gdy ta narażona jest na działanie czynników zewnętrznych lub się starzeje.
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Dimery tymidynowe na mm2
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Próbka skóry 3
Skóra pokryta
EXTREME PROTECT
SPF 30 przed
wystawieniem jej
na działanie promieni
słonecznych o pełnym
zakresie (mała ilość
dimerów tymidynowych)

Rys. 3 – Dimery tymidynowe na mm2
Na powyższym wykresie widać liczbę wskazującą na dużą
ilość dimerów tymidynowych w skórze, która została wystawiona na działanie promieni słonecznych o pełnym zakresie,
ale nie została pokryta EXTREME PROTECT SPF 30 (próbka nr 2). W próbce skóry, która nie została wystawiona na
działanie promieni słonecznych (nr 1), i która została wystawiona na ich działanie po pokryciu jej EXTREME PROTECT
SPF 30 (nr 3) odnotowano bardzo małą obecność dimerów
tymidynowych. W rzeczywistości w przypadku tej ostatniej
poziom dimerów tymidynowych był bliski zera.

Badanie przeprowadzone przez MatTek Inc.
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CEL BADANIA
EXTREME PROTECTION SPF 30 oceniono pod kątem jego
zdolności do ochrony skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi przez działanie promieni słonecznych, stosując zarówno standardy amerykańskie, jak i międzynarodowe.

METODOLOGIA BADANIA
Podczas badania wykorzystano następujące metody: (1)
metodę pomiaru SPF stosowana przez FDA w Stanach Zjednoczonych, (2) międzynarodową metodę pomiaru SPF wykorzystywaną poza Stanami Zjednoczonymi, (3) europejską metodę Colipa stosowaną do oceny ochrony przed promieniami UVA, metodę UVA-PF, (4) wymogi FDA z czerwca
2011 roku mające zastosowanie do zamieszczanych na etykietach informacji dotyczących „ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB o szerokim zakresie”.

ZNACZENIE BADANIA
Opracowane zostały standardowe metody oceny ochrony przeciwsłonecznej, jaką zapewniają filtry stosowane na
skórze. Mimo że metody te zostały zweryfikowane naukowo i uzyskane w oparciu o nie wyniki są porównywalne,
to w poszczególnych krajach i regionach stosowane są różne metody. Wyniki badań, w których są one wykorzystywane, publikuje się, aby konsumenci mogli przed zakupem porównać poszczególne filtry przeciwsłoneczne.
Pomiary SPF dotyczą ochrony tylko przez promieniami słonecznymi UVB. Promienie te przenikają przez najbardziej zewnętrzne warstwy skóry i odpowiedzialne są za oparzenia.
Ekspozycja na te promienie ma też związek z rozwojem raka
skóry. Pomiary SPF dotyczą jedynie ekspozycji na promienie UVB i określają czas, jaki jest potrzebny do tego, aby
na ustandaryzowanym, minimalnym obszarze skóry narażonej na działanie promieni UVB, na której zastosowano produkt, pojawił się rumień, w porównaniu ze skórą, na której produktu nie zastosowano. Na przykład jeśli SPF wynosi 10, potrzeba 10 razy więcej czasu aby rumień pojawił się
na obszarze skóry pokrytym produktem niż na skórze, która
nie została nim pokryta. Wyniki podawane są też w „przedziałach ufności”, co zapewnia ich wiarygodność z matematycznego punktu widzenia. W USA do przeprowadzenia
takiej oceny wymaganych jest 20 uczestników. W przypadku metody międzynarodowej wykorzystywanej poza USA
do oceny potrzebnych jest 10 osób. Wszystkie pomiary SPF
były „statyczne”, co oznacza, że uczestnicy nie mieli kontaktu z wodą.

Oceniono też ochronę przed promieniowaniem UVA. Promieniowanie UVA wnika głębiej w skórę i jest przyczyną jej
przedwczesnego starzenia się w wyniku ekspozycji na promienie słoneczne oraz rozwoju raka skóry. Promienie UVA
uszkadzają DNA zwarte w chromosomach komórek skóry.
Metodą oceny UVA stosowaną w Unii Europejskiej jest UVA
-PF, tj. metoda UVA-Protection Factor. To metoda in-vitro,
której wyniki są statystycznie wiarygodne i porównywalne
ze stosowaną in-vivo metodą trwałej pigmentacji [ang. Persistent Pigment Darkening]. W Unii Europejskiej do przeprowadzenia oceny wymaganych jest 10 uczestników badania. Aby na etykiecie filtra przeciwsłonecznego można było
podać informacje o ochronie przed promieniowaniem UVA
i na produkcie umieścić logo UVA stosowane w Unii Europejskiej, wskaźnik UVA-PF danego produktu musi być wyższy lub równy jednej trzeciej wartości SPF tego filtra przeciwsłonecznego. W czerwcu 2011 roku FDA opublikowała
nowe zasady dotyczące etykiet na filtrach przeciwsłonecznych stosowanych w USA. Od 2012 roku aby na etykiecie
można było podać informację o „ochronie przed promieniowaniem UVA i UVB o szerokim zakresie”, produkt musi
mieć SPF na poziomie 15 lub wyższym. Na filtrach przeciwsłonecznych mających SPF w przedziale od 15 do 50 można podawać informacje, że chronią przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez promieniowanie UVA, rakiem skóry i przedwczesnym starzeniem spowodowanym przez promieniowanie słoneczne.

WYNIKI I WNIOSKI
Poniżej przedstawiono pomiary SPF dla EXTREME PROTECT
SPF 30 uzyskane w poszczególnych krajach/regionach.
Metoda pomiaru SPF stosowana przez FDA w Stanach Zjednoczonych: 32,61 (średnia)
Międzynarodowa metoda SPF: 32,9 (średnia)
Wynik uzyskany z badania EXTREME PROTECT SPF 30 przeprowadzonym w oparciu o metodę UVA-Protection Factor
został podany poniżej.
Metoda UVA-PF: 10,71 (średnia)
Powyższe wyniki SPF uzyskane na podstawie rygorystycznych protokołów stosowanych przez FDA w Stanach Zjednoczonych oraz protokołów międzynarodowych potwierdzają informacje dotyczące SPF podane na etykietach
EXTREME PROTECT SPF 30.
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Wyniki dotyczące ochrony przed UVA na postawie europejskich standardów Colipa potwierdzają informacje dotyczące ochrony przed promieniowaniem UVA, które są zamieszczone na etykietach w Unii Europejskiej.
Wyniki SPF uzyskane w USA są zgodnie z wymogami
FDA dotyczącymi zamieszczania na etykietach informacji
o „ochronie przed promieniowaniem UVA i UVB o szerokim
zakresie”. W USA na etykiecie produktu można zamieszczać też informacje o ochronie przed rakiem skóry i przedwczesnym starzeniem spowodowanym przez promieniowanie słoneczne.
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