
Cildimiz hem bizi koruyan doğal bariyerdir hem de dış 
dünyayla ilişkimizi sağlar. Her gün çeşitli dış (güneş, 
atmosferdeki faktörler ve çevre kirliliği) ve “iç” (stres,
yanlış beslenme alışkanlıkları) etkenlere maruz kalır. 
Sağlıklı ve bakımlı bir cilt, hem görünüm hem de işlev

gereklidir. 

Bu nedenle en ileri dermokozmetik araştırmalarının
sonucu olan Regenyal Krem’in günlük  kullanımı önemlidir.
Regenyal Krem, en modern profesyonel metodolojilerden
elde edilen veriler sayesinde evde kullanılabilen bir ürün 
hâline getirilmiştir.

 Krem’in formülünde iki özel bileşen vardır: 

Hyalüronik Asit

Genellikle önemli nemlendirici işleviyle tanıtılan hyalüronik
asit aslında cilt mimarisinde çok daha temel ve karmaşık bir
 rol oynar: Hücre canlılığı, farklılaşması ve üremesi olan her
 yerde mevcuttur. Granülasyon (yara iyileşme) dokusunun
 oluşumu, epitelizasyon (cildin yeniden yapılanması), 
ve biyo-uyarı süreçlerinde çok boyutlu bir rol oynar.

P.A.F. (polivalan yaşlanma önleyici faktör)

P.A.F. (polivalan yaşlanma önleyici faktör) farklı aktif etken  

maddeleri içinde bulunduran bir bileşendir: Palmitoyl , 

Tripeptide-5, Alga Dunaliella Salina, , Arnica , Bisabolol , 

Melatonin  and Vitamin E, Calendula.

İçsel kolajen sentezinde güçlü bir uyarı aktivitesi gösterir ve
 cilt için temel değeri olan besin öğelerini sağlar (aminoasitler,
 vitaminler ve mineraller). Ayrıca hücre yenilenmesini ve canlılığını
 hızlandıran mitokondriyi (hücrelerin enerji santralleri) uyarır.

Palmitoil Tripeptid-5, TGF-y'yi (Doku Büyüme Faktörü) aktive
 eden çok fonksiyonlu bir protein olan Trombospondin I gibi 
davranan küçük bir peptiddir. İkincisi, trombospondin 

sentezinde anahtar bir elementtir. Bu dizi, TGF-y'yi aktive etme
 kabiliyetine sahip olan Palmitoyl Tripeptide-5'inkine benzer.
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yüz & vücut kremi

YENİDEN CANLANDIRICI KREM

YÜZ VE VÜCUT

PALMITOYL TRIPEPTIDE-5

YÜZ KREMİ  - 50 ml tüp    VÜCUT KREMİ  - 150 ml tüp
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Hyalüronik Asit ve P.A.F.



ENERJİ VERİCİ  dermal hücresel kökün mitokondriyal aktivitesini uyarır

BESLEYİCİ  

SIKILAŞTIRMA   cilt tonusunu düzenler ve cildin sıkılaşmasına yardımcı olur

NEMLENDİRME  cildi besler, yeniden yapılandırır ve serbest radikallere karşı bariyer oluşturur

Cilt sağlığının korunmasın için günlük kullanım ön görülür. Özellikle cilt gençleştirme 
amaçlı medikal estetik uygulamalrından sonra kullanımı faydalıdır.  

Regenyal Yüz ve Vücut Kreminin Özellikleri  

DUNALIELLA SALINA

MELATONIN - VITAMIN E

Tuzlu su göllerine özgü, yüksek ozmotik basınca ve yüksek
UV ve oksijen seviyelerine dayanıklılığı nedeniyle değerli
bir algtir. Epitelyal doku hücrelerinin mitokondriyal
 aktivitesinin korunması ve uyarılması bu maddeden büyük
 yarar sağlar. Bu gerçek ve Dunaliella Salina'nın antioksidan
 özellikleri, bu algin kozmetiklerde çok sık uygulanmasının
 nedenidir.

Cildin dış etkenler nedeniyle maruz kaldığı 
negatif etkilerden arındırır. (Güneş, çevre kirliliği...)

CALENDULA - ARNICA 

AND BISABOLOL

Kılcal bütünlüğün korunmasına ve eriteme bağlı
cilt kızarıklıklarını önlenmesine katkıda bulunur.

Regenyal Krem cildin güzelliği ve refahı için bir çare.

BESLENME

BİO-STİMÜLASYON KORUMA

HÜCRESEL

DOLAŞIM

yeni kollajen sentezinde fibroblast verimliliğini destekler


