
Styl życia społeczeństwa nieubłaganie się zmienia. Praca, nauka, obo-
wiązki domowe sprawiają że, nasz organizm potrzebuje coraz więcej 
energii. Najefektywniejszym paliwem dla organizmu jest cukier. Niestety 
porcja spożywanych węglowodanów, przekracza nasze dzienne zapo-
trzebowanie. Zbyt duża ilość cukru ma negatywny wpływ na nasz orga-
nizm, a jego obecność odzwierciedla żółtawy odcień skóry.

Glikacja jest procesem zachodzącym w skórze właściwej, gdzie czą-
steczki glukozy reagują ze strukturami białkowymi, takimi jak kolagen 
czy elastyna, powodując powstawanie zaawansowanych (końcowych) 
produktów glikacji (AGE). 

AGE modyfikują właściwości białek, czyniąc je bardziej odpornymi na 
proteolizę, a tym samym hamują ich odnowę i osłabiają interakcje z in-
nymi białkami. Ponadto, AGE indukuje tworzenie wiązań chemicznych 
pomiędzy włóknami kolagenowymi, dezorganizując sieć matrycy poza-
komórkowej, która staje się coraz bardziej sztywna. Glikacja stopniowo 
uszkadza strukturę skóry, czego rezultatem jest utrata elastyczności i 
sprężystości. Pojawiają się zmarszczki powierzchniowe i zmienia się ko-
loryt skóry – staje się ona bardziej żółta.

Naukowcy firmy BASF Beauty Creations opracowali nowy składnik,  
Collrepair™ DG, który nie tylko wpływa na zmniejszenie ilość akumu-
lowanych AGE, ale także niweluje efekty ich destrukcyjnego działania. 
Dzięki Collrepair™ DG istnieje możliwość odwrócenia skutków wynikają-
cych z procesu glikacji, AGE są niszczone, a włókna białkowe odzyskują 
swoją elastyczność. Właściwości biomechaniczne ulegają poprawie, a 
skóra jest się widocznie odmłodzona.

Badania przeprowadzone na grupie osób w wieku 60-69 lat potwierdziły 
skuteczność działania Collrepair™ DG. CollrepairTM DG redukuje ilość za-
kumulowanych AGE w skórze po 4 miesiącach o 4% w odniesieniu do 
wyników uzyskanych dla placebo. Dodatkowo otrzymane wyniki zostały 
porównane z poziomem AGE obecnym w młodej skórze (paneliści w 
wieku 20 – 29 lat). Zaobserwowano cofnięcie procesu glikacji o 20 lat w 
okresie 4 miesięcy.
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Collrepair™ DG 
odwraca 20 lat glikacji w ciągu czterech miesięcy
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Collrepair™ DG
INCI: Water; Niacin; Caprylyl Glycol; Hexylene Glycol; 
Xanthan Gum; Salvia Miltiorrhiza Leaf Extract
Wygląd: żółta, bursztynowa ciecz o konsystencji syropu
Konserwant: brak
Rekomendowane dozowanie: 3 – 5 %
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie i glikolu
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Collrepair™ DG 
odwraca 20 lat glikacji w ciągu czterech miesięcy

Porównanie zdolności CollrepairTM DG do obniżenia AGEs w stosunku do 
placebo i naturalnego poziomu AGEs w skórze młodszych i starszych pa-
nelistów.

Średnia z wyników, 25 panelistów (placebo/ 
CollrepairTM DG)

Średnia z wyników, 20 panelistów w wieku 20-29 
lat, 21 panelistów 60-69 lat 
Test t-Studenta / D0 lub test Scheffego dla grup 
20-29/ 60-69 lat


