INGREDIËNTENLIJST
VAN WERKZAME
STOFFEN
Reforcyl® -technologie met actieve bestanddelen LXR als
combinatie van Jiaogulan, cistus en glutamine
Technologie met actieve bestanddelen voor het stimuleren van de
synthese van epidermale lipiden, die de gaten van de hoorncellen
in de hoornlaag als een specie afdichten en zo de huidbarrière van
binnenuit opvullen en regenereren. Daarbij wordt ook het eigen antioxidatieve beschermings- en afweersysteem van de huid weer opgebouwd en vrije radicalen geneutraliseerd. Beide processen zijn
een perfecte anti-aging strategie tegen vochtverlies, rimpelvorming,
ruwheid van de huid en verlies van elasticiteit en stevigheid.
De Jiaogulan is verantwoordelijk voor het stimuleren van de synthese van de epidermale lipiden. Al in de traditionele geneeskunde werd
Jiaogulan gebruikt als een verkwikkend en stimulerend kruid. De
pompoenplant heeft weerstandsbevorderende eigenschappen en
heeft een positief effect in stressvolle situaties, omdat het lichaam
en huid weer in balans brengt. Typisch voor Jiaogulan is een speciale groep van saponinen. Een van deze saponinen zou een activerend
effect hebben op de hoofdbestanddelen van de hoornlaag, waaraan
de regeneratie van de huidbarrière te danken is.
De cistus zorgt voor een hars. Maar ook waterige extracten zijn al
eeuwenlang bekend. De mediterrane plant overleeft extreme leefomstandigheden op kale, droge en winderige locaties. Het is een
van de meest polyfenolrijke planten in Europa en bevat vier keer zo
veel antioxidatieve polyfenolen als rode wijn en drie keer zoveel als
groene thee. Als een uitstekende radicalenvanger neutraliseert het
de schadelijke effecten van UV-stralen en beschermt het de lipiden
in het celmembraan tegen schade.
De reorganisatie van de lipiden, de aanvulling van het antioxidatieve afweersysteem en het aminozuur glutamine zijn een
perfecte combinatie. Dit komt doordat glutamine de brandstof is voor de celstofwisseling en een eersteklas energiebron
is die nodig is voor het herstelproces. Vooral tijdens oxidatieve
stress hebben de cellen een verhoogd glutamineverbruik om weerbaar te blijven. Glutamine kan worden beschouwd als voeding voor
de cellen en levert de nodige energie om beperkt functionerende
stofwisselingsprocessen weer op gang te brengen.
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Hoogmoleculair gewicht hyaluronzuur
Hyaluron is een biologisch hyaluronzuur met hoge dosis, dat door
een bijzonder proces gemaakt wordt. Het hyaluronzuur komt voor in
menselijk en dierlijk bindweefsel alsmede in lichaamsvloeistoffen.
Zo bevat bijvoorbeeld het glasachtig lichaam van het oog 2% hyaluronzuur. Tegenwoordig wordt hyaluronzuur gewonnen uit de celmembranen van micro-organismen in voedingsmedia van plantaardige herkomst. Men gebruikt laagmoleculair gewicht hyaluronzuur
om in de diepere huidlagen te komen en hoogmoleculair gewicht
om om de vochtbindende werking op het huidoppervlak te bereiken.
Hyaluronzuur laat in combinatie met water een viskeus-elastisch,
maar niet plakkerig en bovendien onzichtbaar laagje achter op de
huid. Dit effect reguleert de vochthuishouding van de huid en laat
dankzij de sterke vochtbinding de teint er aanzienlijk gladder en steviger uitzien.
Liftonin®
Wordt gewonnen uit plantaardige micro-algen en heeft als rimpelbestrijder een breed werkzaam spectrum: het bestrijdt zeer uiteenlopende soorten rimpeltjes, maar vermindert ook de ruwheid van de
huid en kan zelfs het microreliëf van de huid aanzienlijk verbeteren.
Zo zorgt de innovatieve werkzame stof voor een direct merkbaar en
duurzaam verstevigend effect.
Matrixyl® 3000
Bevordert de collageenproductie en versterkt de basisstructuur van
het huidweefsel. Matrixyl® 3000 is de verdere ontwikkeling van Matrixyl®. Dit is een biomimetisch, synthetisch geproduceerd peptide
(Palmitoyl Tetrapeptides-7 en Palmitoyl Oligopeptides). Het stimuleert de collageensynthese en heeft daarmee een herstructurerend
effect op het intercellulaire, cross-linked netwerk van ondersteunende collageen- en elastinevezels. De functionaliteit van de epidermis wordt hersteld. Bij regelmatig gebruik is er een aantoonbare en
zichtbare vermindering van de diepte, de dichtheid en het volume
van de rimpels in de huid.
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