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BIOEFFECT
IMPRINTING HYDROGEL MASK
MAKSIMOI EGF-TUOTTEIDEN TEHON
OVH 14 €/ 1 kpl
OVH 70 €/ 6 kpl

Lanseeraamme tänä vuonna pitkän tuotekehittelyn
tuloksena BIOEFFECT IMPRINTING HYDROGEL
MASK -hoitonaamion. Kyseessä ei ole tavanomainen
kuitunaamio, vaan korkealuokkainen, syväkosteuttava
hydrogeelinaamio. Se on suunniteltu maksimoimaan
BIOEFFECT-seerumien EGF-tehoa. Naamion koostumuksessa ei ole kasvutekijöiden toimintaa
häiritseviä ainesosia.

EGF (Epidermal Growth Factor) on iholle luonnollinen proteiini, joka vahvistaa kollageenin ja elastiinin tuotantoa sekä kosteuttaa ja vahvistaa ihoa.
Voidakseen tehdä kaiken tämän, EGF:n pitää
aktivoida dermiksen fibroplastisolut.

TIEDOTE

EGF:n ei tarvitse mennä kohdesolun sisään, vaan
kuljettaa viesti sitomalla tietty EGF-reseptori solun
pintaan. EGF käynnistää ketjureaktion, jonka avulla
pinnalliset keratinosyytit aktivoituvat ja aloittavat
oman EGF-tuotannon, joka edelleen aktivoi viereisiä
soluja, kunnes EGF-signaalit saavuttavat dermiksen
fibroplastisolut.
Naamion kevyt paino iholla edistää EGF:n
imeytymistä ja tehostaa viestin välitystä soluissa.
Tämän prosessin tärkein tekijä on kosteus, sillä EGF
toimii parhaiten kosteassa ympäristössä. Mitä
pidempään ihon pinta pysyy kosteana, sitä parempi
EGF-vaikutus on. Tämän takia BIOEFFECT-seerumin
päälle laitettu BIOEFFECT IMPRINTING HYDROGEL
MASK luo täydellisen mikroympäristön EGF:lle ja
takaa parhaan mahdollisen hoitotuloksen.
BIOEFFECTin perusti kolme islantilaista tiedemiestä.
Yritys syntyi tiedemiesten kymmenen vuotta
kestäneen tutkimustyön tuloksena, kun he keksivät,
miten bioteknologian avulla voidaan kasvattaa
ihmisen ihon kasvutekijöiden identtisiä kopioita
ohrassa.
Kehomme tuottavat runsaasti erilaisia kasvutekijöitä
syntymästämme lähtien aina aikuisikään asti. Nämä
viestinviejät kommunikoivat solujemme kanssa ja
antavat niille käskyjä korjata, elvyttää ja lisääntyä. EGF
on yksi tärkeimmistä ihosolujen kasvutekijöistä, sillä se
kiihdyttää kollageenin ja elastiinin tuotantoa ja
parantaa ihon kykyä varastoida vettä, joka ylläpitää
ihon terveyttä ja kiinteyttä.

Kun saavutamme aikuisiän, solukasvutekijöiden
tuotanto heikentyy. Sen seurauksena solujen muutos
ja korjaus hidastuu. Tämä vaikuttaa lopulta koko
olemukseemme. Ihomme itse asiassa ohentuu joka
vuosi 1 % verran, kun olemme täyttäneet
kaksikymmentä vuotta. Vaihdevuosien aikana ihomme
ohentuu jopa 30 %. Ikääntynyt iho alkaa roikkua ja
siihen tulee ryppyjä ja juonteita. Ihomme
ikääntymiseen vaikuttavat monet asiat, joihin kaikkiin
emme voi vaikuttaa, kuten geeniperimäämme.
Voimme kuitenkin vaalia terveellisiä elämäntapoja,
suojata ihomme auringolta ja käyttää tehokkaita antiaging-ihonhoitotuotteita.
BIOEFFECTin EGF-tuotteet täydentävät kehomme
omaa luonnollista kasvutekijöiden tuotantoa ja
nuorentavat ihosolujamme hidastaen näin
ikämuutoksia ihossamme. Me kaikki ikäännymme,
mutta voimme vaikuttaa siihen, miten se tapahtuu.

BIOEFFECT-tuotteita myyvät tarkoin valitut
jälleenmyyjät.

Lisätietoja: GGG Cosmetics Oy, info@gggco.fi,
Niina Piirainen 040 829 3997, www.bioeffect.fi
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