
Kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników macierzy między-
komórkowej. Należy do grupy glikozoaminoglikanów. Znany jest ze swo-
ich właściwości higroskopijnych, dlatego też często jest określany mianem 
„gąbki”. W skórze odgrywa kluczową rolę w magazynowaniu wody, dzięki 
czemu istotnie poprawia wygląd skóry, wpływa na jej jędrności i gładkość. 

Wraz z upływem lat uwydatniają się niektóre zmarszczki, a szczególnie te, 
które powstają w wyniku ruchów mimicznych twarzy. Najczęściej wystę-
pują one na czole, pomiędzy brwiami („lwia bruzda”), w kącikach ust  a 
także na policzkach.

Do walki z tego typu zmarszczkami firma BASF Beauty Creations opra-
cowała technologię mikrosfer wypełnionych kwasem hialuronowym.  
Hyaluronic Filling Spheres™ (HFS) to liofilizowane sfery, które mają 
zdolność przenikania do głębszych warstw naskórka. Na skutek kontaktu 
z wodą, sfery pęcznieją i zwiększają swoją objętość, a tym samym „wypy-
chają” zmarszczki mechanicznie. 

Penetracja i „puchnięcie” sfer w skórze
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Testy kliniczne przeprowadzone na ochotnikach potwierdzają skutecz-
ność działania Hyaluronic Filling Spheres™.

Pierwsze badania wykonane  zostały na grupie 20 kobiet w wieku pomię-
dzy 57 a 66 rokiem życia. Probanci aplikowali emulsję W/O z 2 % zawarto-
ścią HFS na okolicę „kurzych łapek”. Wyniki porównano z danymi uzyska-
nymi dla analogicznej grupy probantów stosujących placebo. Po 6 h od 
aplikacji zaobserwowano znaczną redukcję zmarszczek w trzech wymia-
rach (głębokość, szerokość, długość).

W kolejnym badaniu in vivo brało udział 26 probantów (wiek: 41-55 lat). 
Testowano dwie formulacje O/W: krem z HFS na poziomie 2 % i krem 
placebo. Wyniki testu potwierdziły wygładzenie zmarszczek czołowych o 
blisko 7,5 % już po jednej godzinie od aplikacji, a po upływie 6 h odnoto-
wano redukcję zmarszczek o 12 % .

02/02

Hyaluronic Filling Spheres™
INCI: Ethylhexyl Palmitate (and) Silica Dimethyl Silyla-
te (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol (and) 
Sodium Hyaluronate
Postać: Półprzezroczysty biały płyn 
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 0,5 % – 3 %
Rozpuszczalność: Nierozpuszczalny w wodzie
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