
Poznanie specyficznych potrzeb każdego konsumenta jest bardzo waż-
ne i dlatego też, firma BASF Beauty Creations opracowała pierwszy 
składnik przeznaczony wyłącznie  dla mężczyzn, Speci’Men™. Badania 
naukowe potwierdziły istnienie znaczących różnic w fizjologii skóry ko-
biet i mężczyzn: jej grubości, większej liczby  naczyń krwionośnych i gru-
czołów łojowych. Zawartość kolagenu w skórze męskiej jest wyższa w 
porównaniu do skóry kobiet, dzięki czemu oznaki starzenia u mężczyzn 
mogą pojawić się później. Jednak pojawiające się pierwsze zmarszczki, 
zmieniają się w głębokie bruzdy o wiele szybciej niż u kobiet.

Speci’Men™ to ekstrakt z liści baobabu wspierający skórę mężczyzn w 
walce z procesem starzenia. Składnik działa na wersikan – proteogli-
kan, kluczowy dla zachowania elastyczności skóry, łączący mikrofibry-
le z kwasem hialuronowym. Wraz z wiekiem, połączenia te są zrywane, 
a ilość akumulowanego wersikanu rośnie, co skutkuje utratą elastycz-
ności, pojawiają się worki pod oczami, dolna powieka lekko opada,  a 
bruzda nosowo-wargowa staje się bardziej widoczna. Dzięki Speci’Men 
ilość gromadzonego wersikanu spada.

Właściwości Speci’men™, zostały potwierdzone w testach in vitro i in 
vivo.
Wyniki badań in-vitro:
• zahamowanie ekspresji wersikanu w starszych fibroblastach o 32%.
• inhibicja aktywności MMP-12 o 56% (metaloproteinaza odpowiedzial-

na za zrywanie sieci połączeń fibrylina – wersikan - kwas hialuronowy)

Wyniki badań in-vivo:
Testy kliniczne przeprowadzono na grupie 33  mężczyzn rasy kaukaskiej 
w wieku 40-60 lat, posiadających głębokie bruzdy nosowo-wargowe. 
Aplikowano produkt z 3% zawartością Speci’Men oraz placebo dwa razy 
dziennie przez okres 56 dni. Uzyskano następujące wyniki:
• 15% poprawa napięcia i elastyczności skóry 
• 14% redukcja głębokości bruzdy nosowo-wargowej 
• 2,1x bardziej efektywny niż placebo w redukcji worków pod oczami
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Speci’MenTM 
Pierwszy aktywy składnik przeznaczony do pielęgnacji skóry męskiej

18% redukcja głębokości bruzdy nosowo-wargowej
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Speci’men™
INCI: Glycerin (and) Water (and) Hydrolyzed Adansonia 
Digitata Extract 
Postać: ciecz o kolorze bursztynowym
Konserwant: brak
Dozowanie: 1 – 3%
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie
Certyfikaty:  Ecocert i Cosmos
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Speci’MenTM 
Pierwszy aktywy składnik przeznaczony do pielęgnacji skóry męskiej

% zmiana w objętości worków pod oczami


