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Peptidit ovat peräisin tietyistä epidermiksen ja dermiksen rakenteellisista proteiineista, jotka ovat pilkottu entsyymien
toimesta. Ne voivat säädellä hormonaalista aktiivisuutta, aktivoida tai deaktivoida immuunivastetta, kommunikoida
solujen välillä ja aktivoida haavanparannusta. Viestinvälittäjäpeptidit on kehitetty stimuloimaan ihon toimintoja ja
rakenteita: kollageenia, elastiinia, laminiinia, hyaluronihappoa, elafiinia, epidermaalisia kasvuntekijöitä (EGF),
trombospondiini I (THBS1), dekoriinia, melanosyyttiä stimuloivia hormoneja (MSH), granulosyytti makrofagi pesäkkeitä
ja fibronektiiniä.

Miksi niitä lisätään kosmeettisiin tuotteisiin?
Tutkimukset ovat osoittaneet, että peptidit elvyttävät ihon rakennuspalikoita, jotka puolestaan auttavat elvyttämään
ihoa. Peptideillä on kyky kasvattaa solujen kasvuntekijöitä, jotka johtavat ihon paranemiseen. Peptideillä on valtavasti
potentiaalia ikääntyvän ihon hoidossa kontrolloimalla melanogeneesiä ja taistellen glykaatiota vastaan sekä rauhoittaen
herkkää ihoa. POINT sarja pitää sisällään ainutlaatuisen yhdistelmän erilaisia peptideitä, jotka toimivat soluviestiminä,
kommunikoiden solujen välillä ja säädellen solujen toimintoja.

Miltä iho näyttää/tuntuu kun on käyttänyt peptideillä kyllästettyä voidetta/seerumia?
Parantunut ihon tasaisuus ja sävy, ilmejuonteiden ja ryppyjen vähentyminen. Säännöllisellä käytöllä kestää noin 4
viikkoa saavuttaa tuotteen todelliset anti-ageing ominaisuudet. pHformula-ihoasiantuntija voi määrittää asiakkaan
ihotarpeelle sopivan peptidituotteen. Peptideitä pidetään turvallisena ihon pinnalle levitettynä, ja allergisia reaktioita
ei ole raportoitu tähän mennessä. Terve iho vaatii laajan kirjon aineita, jotka kaikki ovat huolellisesti tasapainotettuja
ja säilöttyjä, jotta ne tehokkaasti vaikuttavat ikääntymisen merkkeihin kuten myös muihin ikääntymiseen liittyvien ihon
häiriötilojen hoitoon.
Vähentää näkyviä ikääntymisen merkkejä: Palmitoyyli Tripeptidi-1, Palmitoyyli Tetrapeptidi-7, Palmitoyyli Tripeptidi-5
Kiinteämpään, vahvempaan ja terveemmän näköiseen ihoon: Asetyyli Heksapeptidi-8, Palmitoyyli Heksapeptidi-12, Asetyyli
Heksapeptidi-30, Karnisiini (Dekarboksi Karnosiini HCL)
Vähentää tummia silmänalusia ja turvotusta: Asetyyli Tetrapeptidi-5, Palmitoyyli Tetrapeptidi-7
Suojaa ympäristön haittavaikutuksia ja vapailta radikaaleilta: Palmitoyyli Tripeptidi

POINT age reverse 50ml (aamu & ilta), hinta 154€
Sopii kaikille ihotyypeille.
Sekoitus peptideitä ja luonnollisia raaka-aineita auttavat vähentämään näkyvää
ihon ikääntymistä ja tehostaa ihon kiinteyttä ja elastisuutta. Edistynyt
peptidiyhdiste stimuloi kollageeni- ja glykosaminoglykaanisynteesiä. Uniikki
yhdistelmä antioksidantteja ja aktiiviaineita vähentävät ennenaikaista
ikääntymistä ja aurinkovaurioita.

EDUT
• Peruuttaa näkyviä ikääntymisen merkkejä
• Tukee kollageenintuotantoa
• Edistynyt juonteiden paikkaus ja korjaus
• Energiaa ja suojaa ihosoluille
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POINT extra firm 50ml (aamu & ilta), hinta 154€
Sopii kaikille ihotyypeille.
Voimallinen ja ylellinen kiinteyttävä voide sisältää ainutlaatuisen ainesosien
yhdistelmän, mukaan lukien peptidiyhdisteen, joka tukee ihon luonnollisia
proteiineja: elastiinia, kollageenia ja proteoglykaaneja. Tuloksena on
hienostuneiden kasvonpiirteiden korostuminen ja iho, joka näyttää,
sileämmältä, kiinteämmältä ja kohonneelta.
EDUT
• Edistää kiinteämpää, tiiviimpää ja terveemmän näköistä ihoa
• Pehmentää juonteita ja ryppyjä
• Tukee kollageenintuotantoa
• Välitön terve hehku
• Kosteuttavia, rauhoittavia ja parantavia ominaisuuksia

POINT multi protect 50ml (aamu), hinta 142€
Sopii kaikille ihotyypeille.
Peptidein rikastettu ikääntyvän ihon kosteusvoide aurinkosuojalla 15. Kehitetty
herkälle iholle tai ympäristön stressitekijöistä kärsivälle iholle. Ainutlaatuinen
kosteuttava voide palauttaa, kosteuttaa ja suojaa ihoa samalla jättäen iholle
rauhallisen ja tasapainoisen tunteen.
Ihanteellinen päiväkäytössä.
EDUT
• Erinomaisia ikääntymistä ehkäiseviä ominaisuuksia
• Suojaa haitallisilta ympäristötekijöiltä
• Neutraloi haitallisia vapaita radikaaleja
• Suojaa ja vahvistaa ihon barrieerifunktiota
• Välitön terve hehku
• Kosteuttavia, rauhoittavia ja parantavia ominaisuuksia

phformula.fi
Tiedustelunumero: 040 59 46 580, info@benecom.fi
Saatavuus: http://phformula.fi/kauneushoitolat.html
Painokelpoiset kuvat: http://showroom.whynotpr.fi/brand/73/phformula

pHformula on innovatiivisten ja erittäin tehokkaiden ihon pinnoitustuotteiden ja -hoitojen edelläkävijä. pHformula-brändi on perustettu vuonna 2010,
ja sarjan dermatologisten innovaatioiden taustalta löytyy 1800-luvun lopulla Barcelonaan perustetut laboratoriot, joita johtaa edelleen perheen
neljännen sukupolven ihotauteihin erikoistunut farmaseutti. Tutkimus- ja kehitystiimi hyödyntää vuosikymmenten kokemusta innovatiivisesta
tieteellisestä tietämyksestään ja laatutuotekehittelystä esteettisillä, lääketieteellisillä ja farmaseuttisilla markkinoilla. pHformula panostaa
lukemattomasti resursseja merkittävien lääketieteellisten laitosten tutkimuksiin tukeakseen teknologiaa tuotteidensa takana. Suomeen pHformulasarja rantautui 2014 ja nyt sarja on saatavilla kauneushoitoloista ympäri Suomen.
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