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CELLULAR PERFORMANCE 

UUDISTUNEET WRINKLE REPAIR -VOITEET 
Ensimmäinen tuotelinja, joka tarjoaa tehokkaan 
kolmoisvaikutuksen taistelussa ryppyjä vastaan  

Hoitolinjaan kuuluu kaksi tuotetta 

WRINKLE REPAIR CREAM -hoitovoide ja WRINKLE REPAIR EYE 

CREAM -silmänympärysvoide 

KOLLAGEENI: Tärkeä tekijä ihon nuorekkuudelle 

Kollageenin tiedetään vaikuttavan suuresti ihon nuorekkaaseen 

ulkonäköön. Kollageeni muodostuu kollageenimolekyyleistä, jotka koostuvat kolmesta 

polypeptidiketjusta. Nämä ketjut kietoutuvat toistensa ympärille ja muodostavat paksuja, erittäin lujia 

säikeitä. Säikeistä rakentuu ihoon vahva, kimmoisa tukirakenne, joka kannattelee ihoa ja antaa sille 

kimmoisuutta. Ihon kollageeniaineenvaihdunnan tarkoituksena on ylläpitää ihon nuorekasta ulkonäköä 

korvaamalla vanha, vaurioitunut kollageeni uudella ja ylläpitää siten ihon tukirakenteen hyvää kuntoa. 

Ikä sekä ulkoiset tekijät, kuten UV-säteet ja vapaat radikaalit heikentävät ihossa olevan kollageenin 

laatua ja määrää. Ihon tukirakenne heikkenee, iho menettää kimmoisuuttaan ja siihen muodostuu 

ryppyjä. Ihossa olevan kollageenin uusiutuminen kestää yli 15 vuotta, siksi on tärkeää tukea ihon 

kollageeniaineenvaihduntaa sen kaikissa vaiheissa. 

SENSAI tuo esiin kolme kollageeniaineenvaihduntaan liittyvää tekijää, jotka tulee ottaa huomioon, kun 

halutaan ylläpitää ihon nuorekasta ulkonäköä mahdollisimman pitkään.  

1. Iän myötä ihon kollageeniaineenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia, eikä vanha, vaurioitunut 

kollageeni enää poistu ihosta. Näin ihoon kertyy vaurioituneita, jäykistyneitä kollageenisäikeitä. 

2. Kun huonokuntoisen kollageenin määrä ihossa lisääntyy, uuden hyväkuntoisen kollageenin 

muodostuminen vähenee. Uuden kollageenin muodostuminen vähenee jyrkästi noin 40 

ikävuoteen saakka. 

3. Iän myötä glykaatio aiheuttaa entistä enemmän ristisidoksia kollageenisäikeiden välille, jolloin 

kudos menettää joustavuuttaan ja ihon tukirakenne heikkenee. 

Ensimmäinen ihonhoitomenetelmä, joka tukee ihon kollageeniaineenvaihduntaa sen kaikissa 
vaiheissa 

Jotta pystyttäisiin tehokkaasti ehkäisemään ryppyjen muodostumista ja madaltamaan jo olemassa olevia 

ryppyjä, täytyy hidastaa kollageenin hajoamista ja lisätä uuden kollageenin muodostumista ihossa.  

30 vuoden tutkimustyön tuloksena SENSAI esittelee menetelmän, jossa yhdistyy kolme eri vaikutusta, 

jolla vahvistetaan ihon kollageeniaineenvaihduntaa. Menetelmä ei ainoastaan tehosta kollageenin 

muodostumista ihossa ja tasapainota sen uusiutumista, se ehkäisee myös glykaation aiheuttamaa 

kollageenisäikeiden jäykistymistä. 

Kolmoisvaikutus, jolla ylläpidetään hyväkuntoisen, nuorekkaan kollageenin määrää ihossa 

1. Vanhan kollageenin vähentäminen 
Hyaluronate Collagen Booster -yhdiste tehostaa ikääntyneen kollageenin hajoamista 

ihossa lisäämällä kollageenia pilkkovan kollagenaasientsyymin muodostumista 

ihossa. 

 

2. Moon Peach -kasvin lehdistä saatu uute 
Okinavalla kasvavan isogalangajuuren lehdistä saatu uute aktivoi fibroblastisolujen 

toimintaa ja tehostaa kollageenin muodostumista ihossa. 

 

 

 



3. Himefuro-kukan uute, UUSI VAIKUTTAVA-AINE 

Himefuro-kukasta eli haisukurjenpolvesta saatu uute ehkäisee glykaatiota eli 

sokerisidosten syntymistä kollageenisäikeiden välille. Näin ihon tukikudos säilyy 

pidempään hyväkuntoisena, eikä ihoon muodostu niin helposti ryppyjä. 

VOITEIDEN SISÄLTÄMÄT MUUT VAIKUTTAVAT AINEET 

Koishimaru Silk EX -silkkiuute 

Koishimaru Silk EX -silkkiuute tehostaa hyaluronihapon muodostumista niin dermiksessä kuin 

epidermiksessäkin ja kosteuttaa siten tehokkaasti kaikkia ihon kerroksia.  

Advanced CPX Vital Extract -yhdiste  
Iän mukanaan tuomat viisi tärkeintä muutosta ihossa ovat: ihon kuivuminen, ihon veltostuminen, rypyt, 

juonteet ja ihon värin muuttuminen elottomaksi. Advanced CPX Vital Extract -yhdiste pureutuu 

tehokkaasti näihin iän mukanaan tuomiin ongelmiin. Lisäksi yhdisteen sisältämä vesikrassiuute auttaa 

tuotteiden sisältämiä vaikuttavia aineita kulkeutumaan tasaisesti kaikkialle ihoon. Ihon kosteuspitoisuus 

paranee, iho kiinteytyy, ihon väri kirkastuu ja rypyt ja juonteet muuttuvat vähemmän näkyviksi.  

WRINKLE REAPAIR CREAM -hoitovoide kasvoille 40 ml, suositushinta 201,50 euroa 

Miellyttävän täyteläisen tuntuinen hoitovoide, joka kosteuttaa tehokkaasti ihoa, täyttää ryppyjä sisältä 

ulospäin ja saa ihon näyttämään aiempaa nuorekkaammalta. Iho näyttää ja tuntuu silkinpehmeältä ja 

kiinteältä. 

WRINKEL REPAIR EYE CREAM -silmänympärysvoide 15 ml, suositushinta 150,00 euroa 

Miellyttävän pehmeän tuntuinen silmänympärysvoide kosteuttaa tehokkaasti ihoa ja häivyttää 

silmänympärysryppyjä. Silmänympärysiho muutu aiempaa nuorekkaamman ja raikkaamman näköiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRINKLE REPAIR CREAM ja EYE CREAM vähentävät ryppyjen näkyvyyttä 4 viikossa 

WRINKLE REPAIR -hoitovoiteen vaikutus   WRINKLE REPAIR EYE CREAM   

silmäkulman harakanvarpaisiin  -voiteen vaikutus silmänalusryppyihin 

 

 

 

 

 

 

Ennen  Neljän viikon   Ennen  Neljän viikon 

käytön jälkeen   käytön jälkeen 

  



Myynnissä: 

SENSAIn uudistuneet WRINKLE REPAIR -voiteet tulevat myyntiin syyskuussa 2016. 

Tuotekuvat: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=16776-iemblecjja&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme: 

https://www.berner.fi/viestinta/ 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

 

 


