
Lehdistötiedote kesäkuu 2016 

 

 
 

EXTRA-FIRMING MASK -kasvonaamio 
 

Voidenaamio, joka poistaa väsymyksen merkkejä iholta, kiinteyttää ihoa ja kirkastaa sen väriä 

 

Vaikka iho neljänkymmenen vuoden iässä näyttäsi muuten 

nuorekkaalta ja raikkaalta, kiireiset päivät, lisääntynyt 

stressi ja väsymys jättävät jälkensä ihoon. Iho näyttää 

väsyneeltä ja ilmerypyt erottuvat aiempaa selvemmin. 

Näitä ongelmia helpottamaan Clarins esittelee uuden 

Extra-Firming-linjaan kuuluvan naamionsa. Kyseessä on 

rentouttava, ikääntymisen merkkejä häivyttävä naamio, 

jossa uudentyyppinen koostumus yhdistyy ilmeryppyjä 

silottavaan, rentouttavaan vaikutukseen. Naamio vähentää 

tehokkaasti stressin ja väsymyksen aiheuttamia haitallisia 

vaikutuksia ihossa. Naamion käytön jälkeen ihon väri 

kirkastuu, ilmerypyt ovat vähemmän näkyviä ja iho 

näyttää aiempaa nuorekkaammalta. 

 

 

TUTKIMUS STRESSIN VAIKUTUKSESTA KASVOJEN IHOON 

 

Clarins halusi tutkia stressin, väsymyksen ja lihasjännityksen yhteisvaikutusta ihon kuntoon yhden viikon 

aikana. Ihohan heijastaa tunteitamme ja mielialojamme ja niiden aiheuttama jännitys ja stressi näkyvät 

ihollamme. Tutkimukseen osallistui 32 naista, jotka olivat iältään 35-51 vuotiaita.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että jo viikon kuluessa stressi ja väsymys tuovat ilmerypyt selvemmin esiin. 

 

Kasvoista voi erottaa kolme aluetta, joissa tämä ilmiö tulee erityisesti esiin 

 

 

 

 

Kasvojen yläosa: 

Otsarypyt syvenivät  17,9% 

Sibelius-rypyt syvenivät  28,7% 

 

Silmänseutu: 

Silmänympärysrypyt syvenivät 29,4% 

Silmäkulman harakanvarpaat syvenivät 6,5 % 

Harakanvarpaiden määrä lisääntyi 7,6 % 

 

Suunseutu: 

Nasolabiaaliryppy syveni  19,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvot näyttävät väsyneiltä ja kireiltä ja kasvonpiirteet ovat painuneet. 

Ilme näyttää kireältä ja iho harmaalta. 

 

Kasvot näyttävät aiempaa väsyneemmiltä  + 44,6 % 

Kasvopiirteet ovat painuneet   + 28 % 

Ihon väri on aiempaa epätasaisempi  + 20,7 % 

 

 



MITEN TOISTUVA LIHASTEN SUPUISTUMINEN VAIKUTTAA IHON KUNTOON? 

 

Clarins halusi myös tietää miten toistuva lihasten supistuminen vaikuttaa ihossa solutasolla. Puhuminen 

ja erilaiset ilmeet saavat kasvojen lihakset supistumaan noin 10 000 kertaa päivässä. Tämä rasittaa 

enemmän tai vähemmän ihoamme. Jokainen kasvolihasten liike rasittaa fibroblastisolua, se venyy ja 

muuttaa muotoaan, jolloin myös sen toiminta muuttuu. 

Clarinsin tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että ihon nuorekkuudesta vastaavan fibroblastisolun jatkuva 

venyminen vaikutti haitallisesti sekä kollageenin muodostumiseen dermiksessä että lisäsi dermiksen 

tukirakennetta heikentävien entsyymien muodostumista. 

 

Kollageeni I:n määrä dermiksessä väheni   32 %  

Kollageeni III:n määrä dermiksessä väheni   38 % 

 

Dermiksen rakennetta rappeuttavan entsyymi MMP1:n määrä nousi 352 % 

Dermiksen rakennetta rappeuttavan entsyymi MMP3:n määrä nousi 917 % 

 

Tästä johtuen ilmerypyt syvenevät ja dermiksen tukirakenne heikkenee. 

 

 

Extra-Firming Mask -naamio vähentää stressin ja väsymyksen aiheuttamia merkkejä ihossa kolmella 

tavalla: 

1. Naamion sisältämät vaikuttavat aineet rentouttavat ja tasoittavat tehokkaasti stressin 

syventämiä ilmeryppyjä. 

2. Miellyttävän tuntuinen koostumus rentouttaa ja lisää hyvän olon tunnetta. 

3. Clarinsin kehittämä painelutekniikka tehostaa naamion vaikutusta. 

 

Extra-Firming Mask -naamio sisältää palmitoyl glysiiniä, lipoaminohappoa, joka on muodostunut 

aminohaposta, glysiinistä ja rasvahaposta. Tämä vaikuttava-aine ehkäisee toistuvasta lihasten 

supistumisesta johtuvan fibroblastisolun venymisen aiheuttamia haittoja ihossa. Se madaltaa tehokkaasti 

stressin syventämiä ilmeryppyjä ja saa kasvot näyttämään levänneiltä ja raikkailta. 

Palmitoyl glysiinin vaikutusta tehostaa kaikkien Extra-Firming-linjan tuotteiden sisältämä vihreästä 

banaanista ja sitruunatimjamista koostuva, ihoa kiinteyttävä kasviyhdiste. Tämä yhdiste vahvistaa 

kollageenisäikeitä sekä ylläpitää ihon kiinteyttä ja joustavuutta. Rypyt muuttuva vähemmän näkyviksi. 

Lisäksi naamio sisältää akerolansiemenuutetta, joka lisää ihon hapenottokykyä ja kirkastaa ihon väriä. 

Naamion sisältämä hyaluronihappo lisää ihon kosteuspitoisuutta sekä syvällä ihossa että ihon pinnassa. 

Erilaisista kasvivahoista, jojoba, mimoosa ja auringonkukka, koostuva yhdiste jättää ihon pehmeän ja 

joustavan tuntuiseksi. 

 

Niin naamion väri, tuoksu kuin koostumuskin tehostavat sen rentouttavaa vaikutusta 

 

Naamion raikas, rentouttava tuoksu vapautuu välittömästi naamiota levitettäessä. Malvanväri tunnetaan 

väriterapiassa rentouttavista ominaisuuksistaan. Siksi tämä hento liilan sävy valittiin Clarinsin uuden 

naamion väriksi. Naamiota levitettäessä sen koostumus muuttuu miellyttävän geelimäiseksi, joka lisää 

vielä naamion rentouttavaa vaikutusta. 

Naamion käytön jälkeen ilmerypyt ovat madaltuneet ja ilme näyttää rentoutuneelta ja iho virkeältä ja 

raikkaalta.  

 

Naamion vaikutusta voi tehostaa Clarinsin kehittämän painelutekniikan avulla. 

 

 

 

  



Hinta: 

Extra-Firming Mask 75 ml, suositushinta 76,00 euroa 

 

Myynnissä: 

Syyskuussa 2016 

 

Tuotekuvat: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=17053-dgmlcjfbmf&l=FI 

 

Uusimmat tiedotteemme: 

https://www.berner.fi/uutishuone/ 

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

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

 


