
W wyniku różnych procesów biologicznych, fizycznych i biomechanicznych 
zachodzących w naszym ciele, skóra traci jędrność i elastyczność. Zewnętrz-
ne czynniki takie jak promieniowanie ultrafioletowe, dym papierosowy i inne 
zanieczyszczenia, jak i czynniki wewnętrzne, takie jak geny wpływają na ogól-
ną kondycję organizmu. Chociaż nie możemy zmienić naszego DNA, to styl 
życia może przyczynić się zarówno  pozytywnie, jak i negatywnie do stanu 
naszej skóry. To właśnie epigenetyka daje odpowiedź, dlaczego homozygo-
tyczne bliźnięta o tym samym kodzie DNA mogą z wiekiem wyglądać inaczej.  
W rzeczywistości styl życia i czynniki środowiska warunkują powstawanie i 
utrzymanie modyfikacji epigenetycznych, a tym samym mogą oddziaływać 
na ekspresje genów i fenotyp. Epigenetyka to zbiór mechanizmów odwra-
calnych, które mogą wpływać na ekspresję genu bez zmian sekwencji DNA. 
Obecnie znamy trzy główne mechanizmy epigenetyczne: modyfikacja histo-
nów, metylacja DNA i interferencja RNA.

W ramach platformy epigenetyki firmy BASF Care Creations, powstał nowy 
składnik aktywny RNAge®, który wpływa na syntezę Let-7b micro RNA, od-
powiedzialnego za zmniejszenie ilości kluczowych białek w skórze właściwej. 

Let – 7b microRNA kontroluje 5 różnych protein związanych ze strukturą skóry 
właściwej.  Dlatego też, Let – 7b jest postrzegany jako „epigenetyczny korek-
tor” białek i proteoglikanów  w macierzy międzykomórkowej.

RNAge® to ekstrakt z nasion rokitnika pospolitego (Hippophae Rhamnoides) 
standaryzowany na zawartość  glikozydu fenolowego (kaempferol 3-sophoro-
side 7-rhamnoside). Glikozyd ten odpowiedzialny jest za regulację ilości pro-
teiny Let-7b w skórze.

Zawartość Let-7b micro RNA w naszej skórze wzrasta wraz z upływem lat, 
a tym samym zawartość kluczowych protein spada. W badaniach in vitro  i 
in vivo RNAge® wykazuje zdolność do redukcji Let-7b microRNA, a w konse-
kwencji poprawę właściwości biomechanicznych skóry.

Badania in vitro wykazały: 
• obniżenie poziomu Let-7b w fibroblastach o 39%
• udoskonalenie sieci kolagenu III i kolagenu V
• poprawę o 13% właściwości biomechanicznych na modelu  
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Badania in vivo przeprowadzono na grupie 27 kobiet w wieku 55-70 lat. For-
mulacja zawierająca 0,2% RNAge® testowana była przez 56 dni w porównaniu 
do formulacji placebo.

Wyniki testów:
• wzrost gęstości skóry właściwej o 26,1% (Rys.1)
• poprawa jędrności o 18,5%
• poprawa konturu twarzy o 2,5% (działanie „push -up”)
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 Placebo   RNAgeTM 0.2% 
       D0               D56   D0            D56

Rys. 1. Echografia obrazująca gęstość skóry właściwej (kolor zielony) z wysoce echogenicz-
nymi pikselami (wszystkie jasne piksele: niebieski, biały, czerwony, żółty). Porównanie po-
między linią podstawową (D0) i po zastosowaniu produktu z 0,2% RNAge® lub placebo 
przez 56 dni (D56).

RNAge® PW BC10054
INCI:   Maltodextrin (and) Hippophae Rhamnoides Kernel  
  Extract
Postać:   Biały do jasnożółty proszek
Konserwant:   Brak
Dozowanie:    0,2%
COSMOS zgodny


