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E P I G E N E T Y K A
Przyszłość pielęgnacji skóry

Epigenetyka jest nauką o mechanizmach związanych z regulacją 
aktywności genów. To szereg procesów biologicznych, które po-
legają na „włączaniu” lub „wyłączaniu” genów bez wprowadzania 
zmian w ich sekwencji.

Zmiany epigenetyczne zachodzą regularnie i naturalnie  w każ-
dym organizmie,  jednak mogą na nie wpływać także inne czyn-
niki, m.in.:

 3 wiek
 3 środowisko (UV, zanieczyszczenia itp.)
 3 styl życia (dieta, aktywność fizyczna, leki)
 3 stres, emocje
 3 choroby

Wszystkie te czynniki determinują aktywację mechanizmów epi-
genetycznych, które modulują ekspresję naszych genów oraz 
wpływają na różnicowanie i rozwój komórek. Skutkiem tych mo-
dyfikacji są indywidualne różnice międzyosobnicze, w tym rów-
nież różnice w wyglądzie zewnętrznym, które dotyczą nawet par 
bliźniąt monozygotycznych.

Bliźnięta jednojajowe charakteryzują się niemal identycznym  
kodem genetycznym, a jednak mechanizmy epigenetyczne  
stymulowane różnymi czynnikami zewnętrznymi sprawiają, że ich 
ekspresja genów jest odmienna.
 

Wygląd naszego ciała oraz skóry także jest wynikiem ekspresji ge-
nów.

Do najistotniejszych modyfikacji genetycznych związanych z 
przeciwdziałaniem starzeniu się skóry należą:

Metylacja DNA
Metylacja DNA zaliczana jest do najtrwalszych zmian biochemicz-
nych prowadzących do wyciszenia ekspresji genów. Modyfikacje 
epigenetyczne na poziomie nici DNA, najczęściej związane są z 
metylacją miejsc promotorowych dla genów, w tym metylacją cy-
tozyny. Im stopień metylacji jest większy, tym słabsza ekspresja 
danego genu. Geny mogą być aktywowane lub wygaszane przez 
dodawanie bądź usuwanie grup metylowych.

Modyfikacja histonów
Histony to białka zasadowe o charakterystycznych właściwościach 
oddziaływania z nicią DNA, które regulują strukturę chromatyny 
występującą w jądrze komórkowym.

Modyfikacje epigenetyczne histonów powiązane są z potrans-
lacyjnymi zmianami ich reszt aminokwasowych. Najczęstszymi 
zmianami występującymi na poziomie histonów są:

 3  Acetylacja - związana z rozluźnieniem chromatyny i zwiększe-
niem poziomu ekspresji genów

 3  Deacetylacja - powodująca ściślejsze upakowanie chromatyny 
i hamowanie transkrypcji 

Modulowanie ekspresji miRNA
miRNA to krótkie, jednoniciowe, niekodujące cząsteczki RNA, któ-
re odpowiadają za regulację ekspresji genów na poziomie potran-
skrypcyjnym. Łącząc się z mRNA powstrzymują jego translację i 
przyczyniają się do jego degradacji. 

Poprzez mechanizmy epigenetyczne, geny mogą być modulowa-
ne tak, aby wpływać na procesy regulacyjne, takie jak:

 3  cykl komórkowy
 3  regeneracja DNA
 3  reakcja na stres oksydacyjny
 3  mechanizm przeciwzapalny
 3  stymulacja wzrostu włosów
 3  regeneracja skóry, itp.

Zgłębianie zagadnień epigenetyki otwiera nowe drzwi do two-
rzenia innowacyjnych składników kosmetycznych, które mogą 
wpływać na aktywność genów, a w konsekwencji opóźniać pro-
cesy starzenia skóry lub nawet je odwracać.
Naukowcy firmy Cobiosa, kontynuując badania nad składnikami 
aktywnymi, opracowali nowe testy dotyczące działania epigene-
tycznego dla surowców:

 • COBIODEFENDER EMR 
 • DRAGON’S BLOOD 
 • GLYCOENERGIZER HAIR 

Cobiodefender EMR
Pierwszy surowiec kosmetyczny, którego działanie koncentruje 
się na zmniejszeniu negatywnych skutków odziaływania promie-
niowania elektromagnetycznego i światła niebieskiego na skórę. 
Cobiodefender EMR zawiera glikogen pochodzenia morskiego, 
który dostarcza komórkom energii i odgrywa kluczową rolę w re-
generacji naskórka i redukcji stresu komórkowego.

Najnowsze badania wykazały, że Cobiodefender EMR reguluje 
ekspresję miR-29b-3p zaangażowanego w syntezę fibronektyny 
– kluczowego komponentu macierzy zewnątrzkomórkowej oraz 
proteiny p53 biorącej udział w odnowie DNA. Wykazuje właści-
wości antyoksydacyjne, regenerujące.

Poprzez modyfikację histonów H3K79me3, H3K27me3 i  
H3K9me3, które biorą udział w procesie starzenia  chronologicz-
nego, Cobiodefender EMR przyczynia się do odmłodzenia komó-
rek i tym samym zapewnia skórze młody i zdrowy wygląd.
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Dragon’s Blood
Dragon’s Blood, znany także jako „smocza krew”, to ekstrakt z ży-
wicy drzewa Croton lechleri. Do głównych substancji zawartych 
w Dragon’s Blood można zaliczyć flawonoidy, w szczególności 
proantocyjanidyny i katechiny, charakteryzujące się silnym dzia-
łaniem przeciwrodnikowym, a także taspinę, alkaloid wykazujący 
działanie regenerujące.

Dzięki potwierdzonej w badaniach in vitro zdolności do modulo-
wania ekspresji miRNA i ekspresji genów, Dragon’s Blood:
• Ogranicza procesy Inflamm’aging - starzenie skóry spowodo-

wane przewlekłymi stanami zapalnymi, wspomaga regenera-
cję naskórka (działanie na geny: FRK, WNT i NRG4) oraz po-
prawia funkcjonowanie bariery naskórkowej (modulowanie 
receptorów TLR)

• Wykazuje działanie antyoksydacyjne i zapewnia ochronę  
anti-pollution (stymulowanie syntezy genów: GPX2, ALDH3B1 
i AKR1C2)

• Zwiększa syntezę akwaporyny-3, która odpowiada za trans-
port wody do komórek i zapewnia odpowiednie nawilżenie  
naskórka (zwiększenie ekspresję genu AQP3)

Glycoenergizer Hair
Glycoenergizer Hair to wysoko oczyszczony glikogen pochodze-
nia morskiego. Jest magazynem glukozy, której zapotrzebowanie 
jest największe w fazie wzrostu włosa. Posiada zdolność modulo-
wania ekspresji miRNA: miR-26a-5p i miR-29b-3p, które poprzez 
inhibicję proteiny GSK3 stymulują komórki brodawki włosa i  
komórki zewnętrznej pochewki włosa do podziałów. Surowiec 
wykazuje działanie anti-aging oraz chroni włosy przed negatyw-
nym wpływem wolnych rodników.

Cobiodefender EMR
INCI:  Aqua (and) Glycerin (and) Glycogen
Postać:  Bezbarwna ciecz
Konserwant:  Phenoxyethanol
Dozowanie:  3 - 7%

Biosponge Cobiodefender EMR Version
INCI:  Nylon-12 (and) Water (and) Glycerin (and) 
 Glycogen

Dragon’s Blood
INCI:  Propanediol (and) Aqua (and) Croton lechleri  
 resin powder
Postać:  Ciemnoczerwona ciecz
Konserwant:  Brak
Dozowanie:  3 - 5%
ECOCERT zgodny

Glycoenergizer Hair
INCI:  Aqua (and) Glycerin (and) Glycogen
Postać:  Bezbarwna ciecz
Konserwant:  Phenoxyethanol
Dozowanie:  5 - 10%

Stężenie  2.5 i 5 mg / ml glikogenu (3%  i  6% COBIODEFENDER EMR)

Rys. 2. Stymulacja procesów antyoksydacyjnych, poprzez zwiększenie ekspresji 

GPX2, ALDH3B1.

Rys. 3. Modulowanie ekspresji miRNA, które pobudzają różnicowanie komórek 

brodawki włosa.

Ekspresja miR-26a-5p 
(Komórki brodawki włosa)

Ekspresja miR-29b-3p 
(Komórki brodawki włosa)

GPX2 –  
peroksydaza glutationowa  

ALDH3B1 –  
dehydrogenaza aldehydowa

Rys. 1. Modulowanie ekspresji miR-29b-3p w warunkach stresu oksydacyjnego, na 

keratynocytach.

Ekspresja miR-29b-3p (Keratynocyty)
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W ciągu ostatnich lat, na rynku światowym, obserwujemy inten-
sywny wzrost produkcji kosmetyków ekologicznych.

Dlatego też producenci surowców kosmetycznych koncentrują 
się na rozwijaniu gamy naturalnych, ekologicznych, składników, 
które nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Firma Galactic jest wiodącym producentem wysokiej jakości, na-
turalnego  kwasu L (+)  mlekowego, otrzymywanego w biotech-
nologicznym procesie fermentacji cukrów. Bazując na cząsteczce 
kwasu mlekowego firma opracowała szeroką gamę produktów, 
które znajdują zastosowanie w kosmetykach pielęgnacyjnych, 
produktach myjących, dezodorantach i antyperspirantach, peelin-
gach jak również w kosmetykach kolorowych.

Grupa produktów Nazwa handlowa INCI Certyfikat

Galacid™ Galacid™ Cosmetic 90
Galacid™ Heat-Stable 88-90

Lactic acid
Lactic acid

ECOCERT/COSMOS – zgodny

Galaflow™ Galaflow™ Cosmetics SL 60
Galaflow™ PL Cosmetics 60
Galaflow™ Am

Sodium lactate
Potassium lactate
Ammonium lactate

ECOCERT/COSMOS – zgodny
ECOCERT/COSMOS – zgodny

Galicare™ Galicare™ LL
Galicare™ MyL
Galicare™ MeL 
Galicare™ PLA 150 & 350

Lauryl Lactate
Myristyl Lactate
Menthyl Lactate
Polylactic Acid

ECOCERT/COSMOS – zgodny
ECOCERT/COSMOS – zgodny

ECOCERT/COSMOS – zgodny

Galaxium™ Galaxium™ Pearls Excel Calcium lactate

Galanium™ Galanium™ AL Powder
Galanium™ Mg Dihydrate Powder
Galanium™ Zn Trihydrate powder

Aluminium lactate
Magnesium lactate
Zinc lactate

Galaster™ Galaster™ EL 98.5 FCC
Galasolv™ NF 62
Galaster™ BL
Galaster™ ML

Ethyl lactate
Ethyl Lactate/Butyl lactate
Butyl lactate
Methyl lactate

ECOCERT/COSMOS – zgodny

Galazym™ Galazym™ LF
Galazym™ LP

Lactoferrin
Lactoperoxidase

G A L A C T I C
Kwas mlekowy i jego pochodne

KWAS MLEKOWY

Galacid™ – wysokiej jakości, naturalny kwas L (+) mlekowy, otrzy-
mywany w biotechnologicznym procesie fermentacji cukrów. 
Wykorzystywany jako regulator pH. Dzięki właściwościom kerato-
litycznym i zdolności stymulowania produkcji kolagenu i elastyny 
znajduje zastosowanie  w wielu produktach przeznaczonych do 
pielęgnacji skóry.

NAWILŻANIE

Galaflow™ Cosmetics SL 60 (mleczan sodu) i Galaflow™   
Cosmetics PL 60 (mleczan potasu) – dzięki zdolności trwałego 
wiązania wody w warstwie rogowej naskórka,  pomagają utrzy-
mać nawilżenie skóry na optymalnym poziomie, dzięki czemu 
skóra staje się miękka, gładka i elastyczna. 

Galaflow™ Am (mleczan amonu) jest polecany szczególnie do 
pielęgnacji skóry ekstremalnie wysuszonej, ze skłonnością do  
nadmiernego rogowacenia, a także tzw. „rybiej łusce”.

Zdolność wiązania wody

Sorbitol          Glycerin           Na-PCA     GalaflowTM SL   GalaflowTM PL
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EKSFOLIACJA

Peeling chemiczny
Galacid™ – kwas mlekowy należący do grupy alfa hydroksykwa-
sów. Posiada właściwości keratolityczne, zmniejsza adhezję kor-
neocytów naskórka, dzięki czemu wspomaga  odnowę bariery 
naskórkowej i poprawia koloryt skóry. Wykazuje niższy potencjał 
drażniący niż kwas glikolowy, zachowując przy tym wysoką efek-
tywność biologiczną.

Peeling mechaniczny
Galicare™ PLA 150 / Galicare PLA 350 – kwas polimlekowy 
otrzymywany w procesie polikondensacji kwasu mlekowego. 
Naturalny, biodegradowalny polimer zgodny z Ecocert i Cosmos.  
Nie wykazuje żadnych cech toksycznych czy biokumulacyjnych. 
Charakteryzuje się doskonałą efektywnością ścierania i dobrą to-
lerancją przez skórę. Stabilny we wszystkich typach formulacji ko-
smetycznych, doskonale sprawdza się w układach wodnych (pH 
3-8). Polecany jako alternatywa dla peelingów polietylenowych.

OCZYSZCZANIE I PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ

Galanium™ Zn (mleczan cynku) ogranicza namnażanie bakterii, 
w szczególności bakterii Propionibacterium acnes, odpowiedzial-
nych za trądzik. Dodatkowo redukuje wydzielanie sebum poprzez 
hamowanie enzymu 5 alfa reduktazy, który uczestniczy w prze-
kształcaniu testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT).
 

ANTYERSPIRANTY I DEZODORANTY

Galanium™ AL (mleczan glinu) – poprzez silne działanie ściąga-
jące zwęża ujścia gruczołów potowych i tym samym ogranicza 
wydzielanie potu.  Mleczan glinu jest bezpieczny dla zdrowia i jest 
doskonałą alternatywą da powszechnie stosowanego hydroksy-
chlorku glinu.

Galanium™ Zn (mleczan cynku) dzięki właściwościom antybakte-
ryjnym, ogranicza rozwój mikroflory bakteryjnej, która powoduje  
powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu.

PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ

Galanium™ Zn (mleczan cynku) – wykazuje silne działanie  
antybakteryjne i odgrywa istotna rolę w zapobieganiu powstawa-
nia nieprzyjemnego zapachu z ust - halitozie. Jony cynku zawarte 
w surowcu tworzą stabilne kompleksy z lotnymi związkami siarki, 
które są odpowiedzialne za powstawanie  brzydkiego zapachu z 
ust.

Galaxium™ Pearls Excel (mleczan wapnia) – redukuje odkłada-
nie się płytki i kamienia nazębnego wzdłuż linii dziąseł  oraz wspo-
maga remineralizację szkliwa.

Synergistyczne działanie tych składników: antybakteryjne działa-
nie Galanium ZN oraz remineralizujące  działanie Galaxium Pearls 
Excel ogranicza powstawanie próchnicy oraz stanów zapalnych 
dziąseł, które prowadzą do paradontozy.

EMOLIENTY

Galicare™ LL (mleczan laurylu) i Galicare™ MyL (mleczan miry-
stylu) to naturalne emolienty na bazie kwasu mlekowego otrzy-
mywanego w procesie fermentacji cukrów. Charakteryzują się 
doskonałymi właściwościami sensorycznymi – tworzą, lekkie, nie-
tłuste warstwy okluzyjne, dają jedwabiste, miękkie odczucia na 
skórze oraz zapewniają łatwość rozprowadzania podczas aplikacji. 
Zmniejszają potencjał drażniący środków powierzchniowo czyn-
nych, dzięki czemu znajdują zastosowanie w produktach myją-
cych do ciała i włosów.

PIELĘGNACJA PAZNOKCI

Galicare Nail Polish Remover – naturalny, biodegradowalny, 
niepalny zmywacz do paznokci, który jest alternatywą dla po-
wszechnie wykorzystywanego acetonu. W odróżnieniu od aceto-
nu nie wykazuje działania drażniącego i nie wysusza skórek i płytki 
paznokci.

Galaster EL (mleczan etylu) – znajduje zastosowanie w prepara-
tach przeciwgrzybiczych do  paznokci. Obniża pH, dzięki czemu 
tworzy niekorzystne warunki dla rozwoju grzybów. W krótkim 
czasie penetruje w głąb płytki paznokcia, ułatwiając penetrację 
składników aktywnych.
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Upływający czas, uwarunkowania genetyczne, promieniowanie 
UV, choroby, a także stres są przyczyną stopniowej utraty skład-
ników macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagen, elastyna, GAG). 
Czynniki te powodują również nieprawidłowe usieciowanie włó-
kien kolagenowych, dezorganizację  struktury skóry, czego skut-
kiem jest utrata jej gęstości, jędrności oraz pojawienie się głębo-
kich zmarszczek.  Na poziomie komórkowym proces starzenia 
regulowany jest przez geny CTGF oraz FOXO3. 

Wśród składników o działaniu anti-aging na szczególną uwagę za-
sługują peptydy, które dzięki niskiej masie cząsteczkowej przeni-
kają do głębszych warstw skóry i działając kierunkowo stymulują 
określone procesy w skórze. Peptydy naturalnie występujące w 
organizmie pobudzają komórki do produkcji składników struktu-
ralnych skóry odpowiadających za poprawę jej jędrności i spręży-
stości oraz redukcję zmarszczek. 

Większość peptydów stosowanych w kosmetykach pozyskiwana 
jest syntetycznie. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrze-
bowaniu na składniki naturalne, naukowcy firmy TRI-K Industries 
stworzyli surowiec NaturePep® Sacha Inchi. Są to peptydy z na-
sion peruwiańskiego drzewa Sacha Inchi, które ograniczają wiot-
czenie skóry, poprawiają owal twarzy – wyostrzają jej kontury oraz 
zmniejszają widoczność zmarszczek.

Mechanizm działania NaturePep® Sacha Inchi  opiera się na regu-
lacji ekspresji genów:

• CTGF – czynnik wzrostu tkanki łącznej, kluczowy dla przyle-
gania, migracji i proliferacji komórek w macierzy zewnątrzko-
mórkowej (ECM). Zapewnia równowagę pomiędzy poziomem 
syntezowanego kolagenu i elastyny. 
Testy in vitro potwierdziły, że NaturePep® Sacha Inchi zwiększa 
aktywność genu CTGF o 133%. 

• FOXO3 „przełącznik ludzkiej długowieczności” – czynnik tran-
skrypcyjny chroniący przed starzeniem wywołanym działa-
niem środowiska zewnętrznego. Aktywuje ekspresję genów 
antyoksydacyjnych oraz reguluje homeostazę sieci białkowej. 
Testy in vitro potwierdziły, że NaturePep® Sacha Inchi   zwiększa 
aktywność genu FOXO3 o 60%. 

Badania in vivo, przeprowadzone na grupie kobiet w wieku  
50-65 lat, potwierdziły skuteczność działania NaturePep® Sacha 
Inchi. Poprzez redukcję zwiotczenia skóry w okolicach linii żu-
chwy wpływa na modelowanie konturów twarzy.

Dodatek 2% NaturePep® Sacha Inchi powoduje 23% redukcję stref 
nieechogenicznych (ubytków, luk w tkance), dzięki czemu sieci 
włókien kolagenowo – elastynowych tworzą gęstą, jednorodną 
strukturę zapewniającą zdrowy wygląd skórze.

Dodatkowo badanie na grupie kobiet w wieku 28-65 lat wykazało, 
że surowiec ten  znacznie spłyca zmarszczki oraz wygładza skórę.

Rekomendowane zastosowanie:
• Kosmetyki anti-aging
• Kremy/serum modelujące kontur twarzy
• Bazy pod makijaż
• Kremy BB/CC
• Preparaty liftingujące i ujędrniające

N AT U R E P E P ® S AC H A  I N C H I
Poprawa gęstości i jędrności skóry

Rys. 1. 3D FaceScan®  oraz USG skóry właściwej kobiety w wieku 63 lat

Rys. 2. Redukcja głębokości zmarszczek w okolicy „kurzych łapek” po 21 dniach 
stosowania preparatu z 2% NaturePep® Sacha Inchi

NaturePep® Sacha Inchi
INCI:  Hydrolyzed Plukenetia Volubilis Seed Extract
Postać:  Jasnobursztynowa ciecz
Konserwant:  Brak
Dozowanie:   1 – 5%
ECOCERT zgodny
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CO L L A L I F T ®18
Stymulowanie produkcji kolagenu XVIII

D E R M AG E N I S T ™
Obudź w sobie uśpione piękno

Afrykański mahoń (Khaya senegalensis) jest tropikalnym drzewem 
znanym ze swojej długowieczności. Swoją siłę zawdzięcza korze, 
która chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrz-
nego. W podobny sposób działa nowy surowiec firmy BASF Care 
Creations – Collalift®18. 

Collalift®18 pobudza produkcję kolagenu XVIII, ważnego kompo-
nentu błony podstawnej skóry, która występuje we wszystkich jej 
warstwach. Wraz z upływającym czasem ilość kolagenu XVIII w na-
szej skórze spada. W epidermie struktura połączeń skórno-naskór-
kowych ulega spłaszczeniu, jednocześnie tracąc elastyczność. Na 
poziomie skóry właściwej zaburzone jest odżywienie i natlenienie 
komórek, co wpływa na obniżenie ich aktywności metabolicznej. 
Natomiast w tkance podskórnej deficyt kolagenu XVIII wpływa na 
stan adipocytów, a tym samym na utratę jędrności skóry.

Collalift®18 to wyciąg z kory drzewa rosnącego w Burkina Faso.
Pobudza produkcję  kolagenu XVIII, który występuje zarówno w 
strukturach skórno-naskórkowych jak i  błonie podstawnej adipo-
cytów. Testy in vitro, przeprowadzone na pojedynczych komór-
kach: keratynocytach i adipocytach, potwierdziły wzrost ilości 
produkowanego kolagenu XVIII odpowiednio o 54% i 217%. 

Rys.1 Produkcja kolagenu XVIII (keratynocyty)

Collalift®18
INCI:  Glycerin (and) Water (and) Khaya Senegalensis 
 Bark Extract (and) Maltodextrin 
Postać:  Brązowo-czerwony płyn
Konserwant:  Brak
Dozowanie:   1%

ECOCERT/COSMOS zgodny 

Wygląd i kondycja naszej skóry, w dużej mierze, zależy od stylu 
naszego życia. Piękna skóra to  zdrowe fibroblasty - komórki skó-
ry właściwej, odpowiedzialne za produkcję składników macierzy 
międzykomórkowej. To one odpowiadają za utrzymanie właści-
wości mechanicznych i metabolicznych skóry. Cytoszkielet zbu-
dowany jest  w większości z włókien aktynowych, które zwiększają 
wytrzymałość komórek oraz odgrywają kluczową rolę w połą-
czeniach z macierzą zewnątrzkomórkową (ECM). Gęsta struktura 
cytoszkieletu zapewnia fibroblastom odpowiednią kurczliwość i 
witalność, umożliwiając prawidłową syntezę składników macierzy 
międzykomórkowej.

Niestety, wraz z upływem czasu, aktywność fibroblastów male-
je, spada poziom syntezy kolagenu a skóra traci swoją gęstość.  
Z wiekiem pojawiają się również zaburzenia funkcji metabolicz-
nych fibroblastów, ich DNA  ulega reakcjom metylacji, których 
efektem jest „uśpienie” niektórych genów.

Firma BASF Care Creations opracowała nowy składnik aktywny 
Dermagenist™. To ekstrakt z liści majeranku (Origanum majorana) 
bogaty we flawanoidy: Vicenin i Luteolin-7-0-glucuronide, który 
przywraca funkcje metaboliczne fibroblastów poprzez hamowa-
nie procesu metylacji genów oraz wzmacnia ich cytoszkielet po-
budzając produkcję aktyn.

Działanie składnika Dermagenist™: 
•  Zmniejszenie aktywności metylotransferaz, katalizujących reak-

cję metylacji DNA LOXL1, biorącego udział w syntezie kolagenu.
•  Wzmocnienie struktur wewnątrzkomórkowych na poziomie 

pojedynczej komórki,  zwiększenie produkcji aktyn, zapewnia-
jących witalność fibroblastów.

•  Pobudzenie syntezy kolagenu przez aktywację jego transkryp-
cji i stabilizowanie mRNA prokolagenu.

Badanie kliniczne z zastosowaniem Dermagenist™  potwierdziły 
znaczną poprawę gęstości i jędrności skóry.

DERMAGENIST TM PW BC 10004
INCI:  Maltodextrin (and) Origanum Majorana Leaf  
 Extractextrin 
Postać:  Beżowo-brązowy proszek
Konserwant:  Brak

Dozowanie:   0,4%
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Współcześnie kobiety są nieustanie konfrontowane z wizerun-
kiem modelek o idealnej figurze.  Media społecznościowe pełne 
obrazów młodych, pięknych i zgrabnych kobiet wpływają na sa-
moocenę.  Niektóre z nas dbają o swoją sylwetkę odpowiednią 
dietą i ćwiczeniami fizycznymi, inne natomiast, decydują się na 
operacje plastyczne. Od blisko dekady obserwujemy zmianę w 
postrzeganiu kobiecego ciała. Idealne, atrakcyjne ciało nie jest już 
powiązane z przesadną szczupłością, a z odpowiednio wymode-
lowaną sylwetką.

Dzięki  nowemu składnikowi Sveltine®ST, firma BASF Care  
Creations wchodzi w nową erę pielęgnacji, pomagając kobietom  
zaakceptować własne ciało.

Sveltine®ST to ekstrakt z krwawnicy pospolitej, bogaty w taniny 
(castalagin i vescalagin), którego działanie skierowane jest  na 
dwa newralgiczne obszary: uda - zmniejszenie ich obwodu oraz 
pośladki - efekt „push-up”.

Badania in vitro wykazały spadek o 37%  ilości akumulowanych 
lipidów w adipocytach, a tym samym potwierdziły działanie re-
modelujące poprzez zmniejszanie grubości tkanki podskórnej.

Testy kliniczne przeprowadzone na grupie 32 kobiet potwierdziły 
działanie wyszczuplające już po 14 dniach stosowania emulsji z 
zawartością 0,25% Svetine®ST .

S V E LT I N E ® S T
Modelowanie ud i pośladków

Sveltine ®ST BC 10032
INCI:  Maltodextrin (and) Lythrum Salicaria Flower/ 
 Leaf/Stem Extract 
Postać:  Beżowy proszek
Konserwant:  Brak
Dozowanie:   0,25%

ECOCERT/COSMOS zgodny

Rys.1. Test in vitro - pomiar grubości warstwy podskórnej po 40 dniach (krople 

tłuszczów zabarwione czerwonym olejem O). 

próbka kontrolna

Sveltine ® ST 0.001%

Model 
lipidowy- 
warstwa 
adipocytów 
po 
40 dniach
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