
Skóra tłusta stanowi duże wyzwanie dla fotografów i makijażystów, którzy 
wykorzystują różne techniki w celu  zamaskowania i poprawienia jej  niedo-
skonałości. 

Obecnie, na rynku dostępne są liczne produkty kosmetyczne dedykowane 
do skóry tłustej, skłonnej do świecenia i nadmiernego wydzielania sebum. 
Niestety tylko nieliczne z nich  zapewniają satysfakcjonujące rezultaty. 

Aby sprostać wymaganiom konsumentów, firma BASF Beauty Creations 
opracowała składnik MAT-XS™ Clinical, zawierający syntetyczną sarkozy-
nę. Składnik ten hamuje enzym 5α-reduktazę typ I, który jest odpowiedzial-
ny za konwersję testosteronu w dihydrotestosteron. 

W celu potwierdzenia efektywności MAT-XS™ Clinical przeprowadzono 
badania kliniczne na dwóch grupach panelowych z Europy i Azji (łącznie 
90 osób). Porównywano działanie  MAT-XS™ Clinical z powszechnie stoso-
wanym glukonianem cynku. W przypadku obu grup panelowych uzyskano 
lepsze wyniki dla  MAT-XS™ Clinical w porównaniu do składnika kontrol-
nego (glukonian cynku). 

W grupie kaukaskiej, po 4 tygodniach stosowania produktu zawierającego 
2 % MAT-XS™ Clinical, zaobserwowano zwężenie porów o ponad 20 %. 
Konsumenci ocenili swoją skórę jako mniej tłustą, o wyrównanym kolorycie. 
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IMPAG grupa
Szwajcaria/Zur ych – www.impag.ch
Niemcy/O f fenbach – www.impag.de
Francja/Nanc y – www.impag.fr
Polska/Warszawa – www.impag.pl
Austria/ Wiedeń  – www.impag.at

W grupie azjatyckiej już po pierwszych dwóch tygodniach świecenie skóry 
zostało zredukowane.

Po 4 tygodniach stosowania produktu, istotnie poprawił się wygląd skóry, 
pory uległy zwężeniu, a koloryt został wyrównany.

W ciągu 30 dni stosowania emulsji z MAT-XS™ Clinical nastąpiła znaczna 
redukcja wydzielanego sebum (-14,6 %) w porównaniu do próbki kontro-
lnej (-3,8 %).
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MAT-XS™ Clinical
INCI: Water (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol 
(and) Sarcosine (and) Xanthan Gum
Postać: Przezroczysty płyn 
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 0,5 % – 3 %
Rozpuszczalność:  Rozpuszczalny w wodzie
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