
Częstym problemem z jakim borykają się nie tylko gwiazdy filmowe to szara, 
matowa skóra z widocznymi zmarszczkami. Jedną z metod walki, z przed-
wczesnym starzeniem się skóry, preferowaną przez gwiazdy show-biznesu, 
jest iniekcja kwasu hialuronowego pod skórę. Kwas hialuronowy w dużym 
stopniu poprawia integralność skóry, nawilża ją i wygładza. 

W skórze kwas hialuronowy syntezowany jest przez grupę enzymów o 
nazwie syntazy hialuronowe (HAS). Występują trzy typy HAS, ale tylko 
HAS-2 ma możliwość produkowania kwasu hialuronowego o dużej masie 
cząsteczkowej. To właśnie ten rodzaj kwasu wpływa na zmianę wielkości 
zmarszczek w trzech wymiarach (długość, szerokość, głębokość). 

Naukowcy firmy BASF Beauty Creations, w celu wyselekcjonowania najefek-
tywniejszego surowca działającego na enzym HAS-2, przetestowali ponad 
100 różnych związków. Najskuteczniejszym składnikiem okazał się  ekstrakt 
z liści Galanga alpinia.

Galanga alpinia , znana również pod nazwą dziki kardamon, jest rośliną z ro-
dziny imbirowatych, bardzo popularną i stosowaną od stuleci w medycynie 
chińskiej. 

Badania in vitro wykazały, że przy zastosowaniu Hyalufix™ GL następuje 
wzrost zawartości syntazy hialuronowej (HAS-2), a produkcja kwasu hialuro-
nowego zostaje zwiększona.

Wyniki testów klinicznych potwierdzają, że zastosowanie Hyalufix™ GL na 
poziomie 1 % w znacznym stopniu wpływa na wzrost produkcji kwasu hia-
luronowego w skórze, co prowadzi do poprawy gęstości macierzy między-
komórkowej.
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Badania in-vivo, przeprowadzone na grupie 25 probantów w wieku pomię-
dzy 42 a  65 rokiem życia, potwierdziły skuteczność Hyalufix™ GL. Już po 
pierwszym miesiącu stosowania kremu z Hyalufix™ GL (3 %), zauważono 
zmianę w głębokości bruzdy policzkowonosowej (w stosunku do popular-
nego odpowiednika z kompleksem peptydowy). 

Przeprowadzono również badania konsumenckie na grupie 234 ochot-
ników w wieku od 45 do 64 lat. Uczestnicy testowali produkt zawierający  
3 % Hyalufix™ GL oraz placebo przez okres 1 miesiąca. Znacząca większość 
osób  stosująca produkt z Hyalufix™ GL stwierdziła, że  zmarszczki są mniej 
widoczne, skóra bardziej jędrna i rozświetlona.
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Hyalufix™ GL
INCI: Water (and) Butylene Glycol (and) Alpinia Galanga Leaf Extract 
(and) Pentylene Glycol (and) Xanthan Gum (and) Caprylic/Capric Trigly-
ceride
Postać: Opalizujący płyn
Zapach: Charakterystyczny
Zalecane stężenie: 1 % – 3 %
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie
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