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DOSSZIÉ SPECIÁLIS BŐRFIATALÍTÓ ANTI-AGING KEZELÉSEK

TEKERJÜK VISSZA
AZ IDŐ KEREKÉT!

NYERD VISSZA BŐRÖD FIATALSÁGÁT, SPECIÁLIS HATÓANYAGOKKAL! – Sajnos az idő múlását
nem tudjuk megállítani, vele együtt az öregedést sem, megfelelő kezelésekkel és életmóddal

azonban a ráncok kialakulását jelentősen lelassíthatjuk.

kozmetikába betérő vendé-
gek jelentős hányada aggó-
dik az öregedés látható je-
lei miatt. Ezért az anti-

aging kezeléseket igénybe vevő höl-
gyek-urak kiemelt célcsoportnak
számítanak a szépségszalonok szá-
mára. Nem hiába fejlődnek leggyor-
sabban a kozmetikai piacon a fiatalí-
tó, anti-aging hatóanyagok és eljárá-
sok, hiszen egyre nagyobb az igény a
hatékony, fiatalító kozmetikumok
és kezelések iránt. Egy jól megvá-
lasztott kezelési ajánlattal pedig biz-
tos vendégkört lehet kialakítani. 

Bőrfiatalító
biomimetikus peptidek
A természetes öregedéssel a kolla-
gén- és elasztinrostok szintézise fo-
lyamatosan lassul a bőrben.
A rostállomány minősége folyama-
tosan romlik, aminek következtében
az extracelluláris mátrix is lebomlik.
Ezáltal lelassul a bőr működőképes-
sége, a sejtek regeneráló képessége,
azaz fokozatosan megszűnik a bőr
vitalitása.
A fiatalító kezelések során, speciális
hatóanyagokkal ezeket a folyamato-
kat regeneráljuk.
Sok biológus és biotechnológus régó-
ta kutatja a peptideket. Az elmúlt
kb. 30 évben jöttek rá a peptidek
bőrben való hatására, működésére
és szerepére, amivel az egyik legje-
lentősebb kozmetikai összetevőt
fedezték fel. A peptidek, amelyek a
sejt közötti térben „információ hor-
dozóként” működnek, jelentősen be-

folyásolják az extracelluláris mátrix
megújulását.
Az anti-aging hatóanyagok közül
jelen pillanatban az egyik leghaté-
konyabbak a biomimetikus pepti-
dek, melyek precízen leutánozzák a
bőrben lévő peptidek működését, így
jelet adva a fibroblaszt-sejteknek a
fokozott kollagén- és hyaluronsav-
termeléshez.

Négy biomimetikus peptid
a hatékony anti-aging
érdekében
Egy hatékony anti-aging kezeléshez
elengedhetetlen az olyan termékek
alkalmazása, amelyek tartalmazzák
a biomimetikus peptidek eredmé-
nyes kombinációját. Ilyen lehet az
alábbi:

• A MatrixylTM 3000 komplexumba
épített két peptid, klinikai in vivo
és in vitro tesztekkel igazoltan re-
aktivál számos dermális és epider-
mális gént, amelyek a sejtosztó-
dásban játszanak fontos szerepet.
Hatására a sejtek úgy kezdenek
működni, mintha megfiatalodtak
volna. Egyszerre több kollagént, el-
asztint és hyaluronsavat szinteti-
zálnak.
A peptidkomplexum szemmel lát-
hatóan csökkenti az öregedés nyil-
vánvaló jeleit és lassítja a ráncok ke-
letkezési folyamatát.
• MatrixylTM Synthe'6TM az egyik
legerősebb anti-ageing hatással
rendelkező peptid, amely a bőr mát-
rixában található fontos – a regene-
rálódásért és a ráncok átmérőjének

A

Diagramm: Liftinghatás, ráncok mennyiségének és mélységének csökkenése – in vivo
tesztekkel igazolva, 25 önkéntes tesztalanyon, naponta 2x alkalmazva, két hónap után,

2%-os MatrixylTMSynthe'6TM peptid használatával 

A RÁNCOK MÉLYSÉGI ÉS MENNYISÉGI CSÖKKENTÉSE
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csökkentéséért felelős – összetevő-
ket serkenti hatékonyabb munkára.
• Dragosine® peptid, amely erősíti a
bőr természetes védekező képessé-
gét, védi a sejteket a fénysugarak ká-
ros hatásától (UV, IR és látható
spektrum), a szabadgyököktől,
szennyeződésektől, így tartva őket
fiatalosan.

A négy biomimetikus peptid szi-
nergikus együttműködésének, ill.
az innovatív hatóanyag-technológi-
ának köszönhetően az alkalmazott
anti-aging kezelés négy dimenzió-
ban fejti ki a hatását, és lehetővé te-
szi a ráncok számának jelentős
csökkenését.

1. Dimenzió: „feltöltő anyag“
azaz „wrinkle-filler-ként“ hat.
2. Dimenzió: aktív megújulás-
ra serkenti a sejteket – a sejtek
úgy működnek, mintha jelen-
tősen megfiatalodtak volna.
3. Dimenzió: a bőr természetes
védekező mechanizmusának
erősítése, és védelme a külső
káros hatásokkal szemben.
4. Dimenzió: „új bőrhatás“ egy
éjszaka alatt.

Anti-aging kezelés
biomimetikus peptidekkel
1. Tisztítás – A bőr tisztítását végez-

hetjük hyaluronsavas arctejjel, és
amennyiben szükséges, akkor el-
végezzük a mechanikus bőrradí-
rozást egy peelinggel, majd a bőr-
tisztító habbal zsírtalanítjuk.

2. Enzimes peeling – Az enzimes
peeling elengedhetetlen része a
kezelésnek, hiszen az elhalt sza-
rulemezkék eltávolítása mellett a
bőr pórusait mélyen tisztítja, a
bőr színét egyenletesebbé teszi,
és fokozza a bőr légzését.

3. Tonizálás – A bőrt bőségesen toni-
záljuk hyaluronsav tartalmú to-
nikkal.

4. Maszk felvitele – Az X-pres-
sinTMC tatralmú pakolás a papaja
terméséből nyert hatóanyagot

tartalmazza, amely klinikai tesz-
tekkel igazoltan segít a bőr tónu-
sának egyenletessé tételében, a
pigmentfoltok halványításában,
valamint biztosítja a védelmet a
bőr számára. Alkalmazásával a
bőr kipihentnek tűnik. Kb. 20 perc
hatóidő elteltével lemossuk a bőr-
ről és ismét tonizálunk.

5. A koncentrátum eloszlatása – Az
egyedülálló, 60%-os biomimeti-
kus  peptidkoncentrátum ráncfel-
töltő hatású (jelenleg a kozmeti-
kai piacon még nincs ilyen magas
koncentrációjú termék). A termék
fejlesztése közel két évig tartott,
mivel a hatóanyagok bonyolult
képletéről van szó. Kifejezetten a
ráncokba és a kezelendő felületre

egy teljes pipettával eloszlatunk.
Hatására a ráncok kisimulnak, a
bőr fiatalossá válik. 

6. Esszencia felvitele – A kezelés zá-
rásaként a biomimetikus pepti-
dek magas hatóanyag tartalmú
képlete  biztosítja az esszencia
felvitele után az erőteljes anti-age
hatást és anti-pollution védel-
met.

A RÁNCOK MÉLYSÉGI ÉS MENNYISÉGI CSÖKKENÉSÉNEK
KEZELÉSEKEN ALAPULÓ, FÉNYKÉPES ÁBRÁZOLÁSA 

A 2%-os MatrixylTMSynthe 6TM peptid
felvitele előtt

A szem körüli szarkalábak láthatóságának csökkenése 2%-os MatrixylTM Synthe'6TM peptid
használatával

A 2%-os MatrixylTMSynthe'6TM peptid
felvitele után

KOVÁCS ADRIENN
Kozmetikus, közgazdász, az
Afrodita Cosmetics oktató és
bemutató kozmetikusa,
szakmai vezetője.


