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Det du behöver veta om collagen och hyaluron
Vad är hyaluronsyra?
Hyaluron är en kroppsegen substans som finns i alla celler och cellväggar. Substansen har viktiga funktioner i kroppen på alla människor, djur
och även växter. Den fuktar och smörjer huden i de djupa lagren och
smörjer lederna. Huden innehåller 50% hyaluron. I förhållande till sin
massa binder hyaluron vatten otroligt mycket – flera 1000 gånger sin
egen vikt. Ett gram hyaluron kan binda 6 liter vatten vilket gör att huden
har en riktigt bra depå av fuktighet. Hyaluron håller gifter och fria radikaler borta, skyddar mot UV-ljus samt underlättar transporten mellan cellerna. Den används flitigt i många skönhetsprodukter som fillerinjektioner,
hudcremer eller lotion. Hyaluronproduktionen i kroppen avtar successivt
efter 25 årsåldern och huden tappar sin elasticitet och tydliga linjer framträder. Ju tidigare man börjar behandlingen desto bättre resultat.

Hur påverkar collagen huden?
Collagen är kroppens allra vanligaste protein. Detta strukturprotein är en avgörande komponent i bindvävnaden och huden.
Collagenfibrer har enorm dragstyrka och är knappt elastiska alls.
Collagen stärker strukturen i din hud och bindvävnad.

Hur påverkas du av elastin?
Elastin är en komponent i intercellulärsubstansen (alltså den substans som finns mellan kroppens celler). Den påverkar hudens
skick och underhåll. Till skillnad från collagen är elastin elastiskt
och töjbart. Elastin är vanligt förekommande i huden och gör
den elastisk.

Unikt patent
Att framställa hyaluronsyra är extremt komplicerat. De flesta
produkterna på marknaden har långt under 1% koncentration
i sina produkter. Högmolekylär hyaluronsyra är relativt enklare
och billigare att framställa men har då problemet att tränga ner
i huden där den gör nytta. Konkurrenterna har sannorlikt inte
lyckats med större koncentration än ett par tiondels procent?
Vid försök av högre koncentration klumpar sig hyaluronsyran
och gränsen anses vara nådd. Cosmedico har ett unikt patent
på lågmolekylär hyaluronsyra i lotionform som penetrerar längre
ner i huden pga dess fina struktur.
KONCENTRATIONEN ÄR HELA 2% och Cosmedico är troligtvis
ensamma på marknaden med denna koncentration av lågmolekylär Hyaluronsyra i Anti-age lotion. Hyaluron Pro Beauty Fluid
lotion är både fett- och parfymfri.

Dermatologisk utvärdering
Jag kan verkligen rekommendera COLLAGEN Pro
Beauty Light Wave Appliance för hudföryngring!

Kliniskt testad
i
Tyskland

Behandlingen resulterar i
en avsevärd uppmjukning,
sträckning och minskning
av antalet rynkor i huden.

Testad och rekommenderad av:
Dr Reinhardt Leitz, dermatologisk
specialist.

Alla mina patienter har varit
helnöjda!

Vad gör Cosmedico Pro Beauty Fluid så
unikt?
Två huvudsakliga faktorer påverkar hudens åldrandeprocess:
För det första, ju äldre hud desto långsammare hudmetabolism.
Detta leder till minskad cellenergi i fibroblasterna som producerar
collagen och elastin. För det andra, minskar kroppens förmåga att
producera nödvändiga näringsämnen till dessa celler. Resultatet
är en minskad collagen- och elastinproduktion vilket ger hud som
är mindre spänd och elastisk och således visar tecken på linjer.
Cosmedico HYALURON Pro Beauty Fluid är ett serum-koncentrat med starka anti-agingegenskaper och en patenterad aktiv
hyaluroningrediens. Hyaluron Pro Beauty Fluid minskar rynkor
och gör huden mer elastisk och smidig. Serumet ökar markant
den föryngrande effekten och leder till en synligt mjukare hy.
Resultatet är fastare och stramare hud med färre rynkor och ett
fräscht, ungdomligt utseende. Behandlingen har inga biverkningar
och är bekräftad av oberoende tester.

Vätskan säkerställer optimerad fuktdepåeffekt. Den är lämplig för
alla hudtyper och innehåller inga lipider, parfymer eller konserveringsmedel. Vätskan appliceras på rengjord hud (ansikte och hals)
på kvällen.
Effektiviteten av HYALURON Pro Beauty Fluid har undersökts och
bekräftats i oberoende test under överinseende av dermatologer.
Appliceringen är dermatologiskt rekommenderad.

Innan behandling.

Hyaluron syra
Elastin
Collagen

Yngre hud
hyaluronsyra
fyller vätskedepåerna,
upprätthåller
elastin som
gör huden mer
elastisk och
collagensom
stärker strukturen.

Ytterhud
Överhud
Läderhud
Underhud
Fettceller
Muskler

Äldre hud
Mindre
hyaluronsyra
medför att
elastin faller
sönder och
collagen
minskar.

Trots namnet är hyaluronsyra faktiskt ingen syra utan
en sockermolekyl som finns naturligt i kroppen och
kan binda vatten upp till 1000 gånger sin egen vikt.
Vid atropi (vätskebrist) förlorar över- och läderhuden
sin spänst – tecken på rynkor och linjer visar sig.

Efter behandling.

Collagen Pro
Beauty bordsenhet för
professionell anti-agingbehandling
Slätar till
fåror
Förminskar
kråkfötter
Mörka
ringar
Stramar upp
hängande,
rynkig hud

Studier har visat att kroppens egen collagenproduktion kan stimuleras av ljus med en
våglängd på 633 nm. COLLAGEN Pro Beauty Light Wave Appliance ökar fotobiostimulansen i hudens djupare skikt, ökar hudens metabolism och leder till återaktivering av
hudens collagensyntes. En åldrande hud stimuleras alltså att åter producera uppstramande collagen och mjukgörande elastin. Ljusvågorna kanaliserar de aktiva ingredienserna i
vätskans låg-molekylära patenterade hyaluronsyra ner i hudens djupare skikt.
På så vis ökas nivåerna av hyaluronsyra i huden till en ungdomlig nivå. Bindvävens
elasticitet ökar – hudens stabilitet stärks. Samtidigt stimuleras hudens syntes av procollagen. Appliceringen tillsammans med ljusbehandlingen är dermatologiskt testad, serumet
fungerar alldeles utmärkt utan lampan men effekt med lampa nås betydligt snabbare.

Förminskar
linjer

Förbättrar
välbefinnandet.
Ger föryngrad hud och
synlig anti-agingeffekt.
Förbättrar hudens
elasticitet och mjukhet.
Inga negativa
bieffekter.
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