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Szalon

Szalon

A bőrbe kerülve, egy endogén hidrolízisnek
nevezett reakció során a vegyület molekulái
gyorsan C-vitaminná alakulnak át, és olyan

Otthoni bőrápolás

fontos élettani funkciókat támogatnak, mint

Antioxidáns védelem és ragyogás...
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG – AZONNALI HATÁS

pl. a DNS sérülések kivédése, a sejtek oxidá-

Energizáló krém

ciós folyamatának gátlása vagy a kollagén

Energizáló kezelés

termelődés stimulálása. A fenti előnyös tulaj-

Antioxidánsok

Legújabb kutatásaink eredményeként megszületett a POWER C+ azaz a Skeyndor labo-

donságain túl megakadályozza a melanin

Bőrvilágosító hatás

ratóriumában valaha kifejlesztett leghatékonyabb antioxidáns kombinációt tartalmazó

képződést, így bőrfehérítő hatással is rendel-

Jellemzők

termékcsalád. A C-vitamin bőrvilágosító hatásának és a gránátalma kivonat kimagasló

kezik.

• Kimagasló antioxidáns tulajdonságok
• Bőrvilágosító hatás

antioxidáns tulajdonságainak együttes eredménye: a szemmel láthatóan megﬁatalodott
és ragyogó tónusú arcbőr.

2. Gránátalma kivonat
A gránátalma kimagasló antioxidáns hatással
rendelkezik, mivel rendkívül gazdag vitami-

• Erőteljes szabadgyök elleni védelem,
mivel fényvédő pajzsként óvja a bőrt
a káros napsugarak ellen

A bőr öregedése

tioxidáns, de fokozza a bőr anyagcseréjét és

nokban, tanninban, polifenolokban, gallus-

• Fokozza a kollagén termelést

stimulálja a kollagén termelődést.

zsavban és ellagsavban.

• Csökkenti a melanin pigment terme-

Az idő múlását nem tudjuk megakadályozni,

Ahogyan Sheldon Pinnell bőrgyógyász pro-

és az évek előre haladásával a sejtek műkö-

fesszor (University of Duke, USA) állítja:

dése lelassul, funkciójukban zavar támad.

„az aszkorbinsav az a jelzés, aminek hatásá-

molekulákat a sza-

A sejtregenerációs képesség jelentősen le-

ra a sejtek kollagént kezdenek termelni”. Ki

badgyökök okozta oxidá-

csökken. Az oxidáció sejtromboló folyama-

kell hangsúlyozni, hogy az aszkorbinsav

ciótól) és csökkenti a napfény ha-

tokat indít el a szervezetben.

nemcsak a C-vitamin leghatékonyabb for-

tására bekövetkező öregedési folyamatot.

E tényezők hatására a bőrön a következő el-

mája, de a szépségiparban helyileg alkal-

• Bizonyos fokig képes semlegesíteni a nap-

lést, így enyhe bőrvilágosító hatással
gyulladásos folya-

változások jelennek meg :

mazva rendkívül jól hasznosul.

• Szárazság

A szájon át szedett C-vitamin a bőrben alig

• Erősíti a bőr barrier funkcióját, megakadá-

• Ráncok kialakulása

kimutatható (friss kutatások bebizonyították,

lyozza a bőrön át történő vízveszteséget,

• Petyhüdtség

hogy helyi alkalmazása harmincszor maga-

ezáltal növeli a bőrsejtek hidratáltságát.

• Fakó, fénytelen tónus

sabb C-vitamin szintet eredményez a bőr-

• Fokozza a kollagén termelődését, ily mó-

• Foltok megjelenése

ben, mivel a szervezetünk ezt a típusú vita-

don növeli a kötőszövet rugalmasságát.

A bőrszárazság oka, hogy a test veszít a hid-

mint csak korlátozott mennyiségben képes

• Sejtszinten csökkenti a gyulladásos folya-

ratációs képességéből. Ez nem csak azt je-

felvenni és hasznosítani), így lokális alkalma-

lenti, hogy romlik a test folyadékmegkötő

zása lényegesen hatásosabb.

képessége, de azzal is együtt jár, hogy
a szervezet a folyadékon túl egyre nehezeb-

A C-vitamin szerepe a bőrápolásban

ben tartja meg a fehérjéket és aminosavakat

fény okozta bőrkárosodásokat.

matokat.

3. Három sav együttes kölcsönhatása

van a májfoltokra és egyéb elszíne-

matok kezelésére, mint

Aszkorbinsav: kimagasló antioxidáns hatású

ződésekre

pl. az akné, pszoriázis, mű-

vegyület, 15%-os koncentrációban (profesz-

tét utáni hegek és striák.
• 5%-nál

nagyobb

koncentrációban

az aszkorbinsav csökkenti a bőr hiper-

Ellagsav: elősegíti az aszkorbinsav felszívó-

száraz/normál bőrtípushoz

dását. Származása: egy afrikai fa (Anogeissus

Bőrtípustól függően két különféle vál-

Leiocarpus) kérgéből vonják ki

tozatban elérhető:

• Ragyogó, világos tónust biztosít a bőrnek,

Fitinsav: gátolja az aszkorbinsav oxidációját,

• Normál és száraz bőrtípusra: gazdag,

mivel normalizálja a hajszálerek áteresztő-

fokozza a bőr depigmentációját. Származá-

képességét és javítja a teljes vérkeringést.

sa: természetes eredetű vegyület

• Használata erősen ajánlott dohányosok

A Skeyndor Power C+ termékeinek széles

számára, mivel a nikotin csökkenti a szer-

skálájából mindenki megtalálja a bőrtípusá-

vezet C-vitamin készletét.

nak leginkább megfelelő készítményt. A ter-

krémes állagban
• Kombinált, zsíros bőrre: könnyed,
nem zsíros állagban

• Erősíti az immunrendszert és fokozza

• Növeli az olyan bőrgyógyászati beavatko-

mékcsaládot speciálisan úgy állítottuk össze,

Szemkörnyék ápoló krém

a sejtregenerációt, ezzel egyúttal támo-

zások hatékonyságát, mint pl. a peeling

hogy a kabinkezelések hatására megﬁatalo-

Ödéma csökkentés

gatja a bőr védelmi rendszerét is, megóvva azt a káros környezeti hatásoktól.

vagy a mikrodermabráziós bőrhámlasztás.

dott arcbőrünket az otthoni ápolásra kifej-

Világosító hatás

A Skeyndor Power C+ termékcsaládja

lesztett egyéb termékekkel hosszú távon is

Jellemzők

megőrizhessük.

• Kimagasló antioxidáns tar-

• Ez az egyik leghatékonyabb vegyület

a szépségápolás egyik legkedveltebb ható-

elasztán csökkenéssel jár együtt, ami miatt

okozta immunszupressziót (megóvja a DNS

a napfény okozta égési sérülések és más

anyagát, a C-vitamint helyezi újra fókuszba.

talom
• Világosító hatás a szemkör-

egyre több és több ránc jelenik meg a bő-

Aktív hatóanyagok

rön. A szabad gyökök által okozott oxidáció
roncsolja a sejtek kollagén és elasztán szer-

nyéki árkok területén
• A szem körüli ödémák csök-

kezetét, rugalmatlanná és szárazzá téve ez-

1. Extra hatékony felszívódású C-vitamin

zel a bőrt. Ezért nagyon fontos az antioxi-

származék

dáns tartalmú termékek használata a szép-

A Nikkol VCIP (ASCORBYL TETRAISOPAL-

ségápolásban, melyek segítségével megőriz-

MITATE), egy, a sejtek által nagy hatékony-

hető a bőr hidratáltsága és rugalmassága.

sággal felvett vegyület, mely 700%-kal ha-

kentése
• Kisimítja a kisebb szemráncokat
• Csökkenti a szem alatti táskákat és duzzanatokat

tékonyabb, mint a tiszta C-vitamin.

Aktív hatóanyagok

Ez egy olajban oldódó, új generációs C-vita-

1.5% C-vitamin származékok, 1.5%

min származék. Molekulaszerkezetét megőr-

gránátalma kivonat, koffein, hajdina

zi magas hőmérsékleten és oxidációs folya-

7.5%-os koncentrációjú tiszta C-vitamin szérum

egyik legkedveltebb aktív hatóanyag, mivel

matok jelenlétében is. Bőr alatti és sejtszin-

számtalan, bőrre gyakorolt jótékony hatása

ten történő felszívódása kiváló értékeket

ismert. Nemcsak az egyik leghatásosabb an-

mutat.

6

3% C-vitamin származékok, 3% gránátalma kivonat, 15-ös fényvédő faktor

pigmentációját és halványítja a májfol-

Antioxidáns hatás: megelőzi az UV sugarak

A C-vitamin a szépségápolásban használt

szionális kezelésekhez). Előállítása: kémiai
szintézissel

tokat.

is. A lelassult sejtregeneráció kollagén és

A C-vitamin ereje

Aktív hatóanyagok
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