
Lehdistötiedote marraskuu 2013 
 

 
 
CELLULAR PERFORMANCE  
LIFT REMODELLING EYE CREAM  
Silmänympärysihon tummuutta häivyttävä ja silmänympärysihoa kiinteyttävä hoitovoide 

 
Vuosien kuluessa silmän sisäkulman ja silmänalusten tummuus 
lisääntyy. Tämä johtuu verenkierron heikentymisestä 
silmänympärysiholla sekä siitä, että iän myötä iho silmänseudulla 
menettää täyteläisyyttään ja painuu kuopalle. LIFT MODELLING EYE 
CREAM ja sen vaikutusta täydentävä ergonominen hierontapuikko 
kirkastavat silmänympärysihon väriä. Voiteen sisältämä Micro-Mesh 
Uplifter -teknologia taas kiinteyttää ihoa ja palauttaa sille sen 
nuorekasta täyteläisyyttä. 
 

 
MICRO-MESH UPLIFTER -TEKNOLOGIA 
Ihon kiinteyden ja kimmoisuuden väheneminen ovat kaksi ihon ikääntymisen näkyvintä merkkiä. 
Selvimmin nämä ikääntymisen merkit näkyvät silmän- ja suunympärysiholla, jotka ikään kuin 
painuvat kuopalleen, sekä kasvonpiirteiden veltostumisena.  Kymmenen vuoden tutkimus- ja 
kehitystyön tuloksena syntynyt Micro-Mesh Uplifter -teknologia kiinteyttää tehokkaasti ihoa ja 
selkeyttää kasvonpiirteitä.  SENSAI hyödyntää kyseistä teknologiaa CELLULAR PERFORMANCE 
Lifting Series -linjan tuotteissa, joissa se saa aikaan välittömästi kohottavan vaikutuksen ja auttaa 
säännöllisesti käytettynä korjaamaan ihon rakennetta tehden ihosta aiempaa kiinteämmän ja 
kimmoisamman. 
 
Dermiksessä sijaitsevat fibroblastisolut tuottavat kollegeenia ja hyaluronihappoa, jotka tekevät 
ihosta kiinteän ja kimmoisan. Kun solujen toimintakyky iän myötä heikkenee, ihon kimmoisuus 
vähenee, se veltostuu ja siihen muodostuu ryppyjä. Micro-Mesh Uplifter -teknologia perustuu 
merilevästä saatuun hibamata-uuteeseen, joka saa fibroblastisolut 
tuottamaan lisää integriini-nimistä proteiinia. Tämä parantaa 
fibroblastisolujen ja kollageenisäikeiden välisiä sidoksia ja tehostaa siten 
kollageenin tuotantoa fibroblastisoluissa. Ihoa tukeva kollageenisäikeiden 
verkosto vahvistuu. Micro-Mesh Uplifter -teknologia lisää ihon kiinteyttä ja 
kimmoisuutta sisältäpäin. Iho kiinteytyy, kasvonpiirteet selkeytyvät ja iho saa 
takaisin nuorekasta täyteläisyyttä.  
Tutkimustulokset osoittavat, että hibamata-uute nostaa integriinin tuotannon normaalitasolta  
1,3-kertaiseksi. Tämä taas parantaa ihon kiinteyttä normaalitasolta 1,2-kertaiseksi.  
 
LIFT REMODELLING EYE CREAM  
Useimmiten ensimmäiset ikääntymisen merkit ilmestyvät silmänympärysiholle. Ryppyjen ja 
juonteiden hoitaminen ei kuitenkaan aina yksinään riitä. Silmän sisäkulman ihon kunnosta riippuu 
hyvin paljon miltä kasvojemme yleisilme näyttää. Tummat kolmiot, jotka ulottuvat silmän 
sisänurkasta alaspäin kohti poskia, johtuvat iän myötä tapahtuvasta ihon kiinteyden 
vähenemisestä, jolloin silmänympärysiho painuu hieman kuopalle. Myös silmänympärysihon 
heikentynyt verenkierto vaikuttaa asiaan. LIFT REMODELLING EYE CREAM -silmänympärysvoide 
kehitettiin häivyttämään näitä ikääntymisen merkkejä silmänympärysiholta. Voide, käytettynä 



yhdessä pakkauksessa mukana olevan ergonomisen hierontapuikon kanssa, palauttaa iholle sen 
nuorekasta täyteläisyyttä ja tehostaa silmänympärysihon mikroverenkiertoa.  
Silmänympärysvoiteessa käytetty Micro Mesh Uplifter -teknologia lisää ihon 
kiinteyttä ja joustavuutta ja palauttaa iholle sen nuorekasta täyteläisyyttä.  
Voiteeseen on lisätty rohtosalkoruusu-uute vähentää silmänympärysihon 
tummuutta aktivoimalla silmänseudun verenkiertoa. Testit ovat osoittaneet, että 
rohtosalkoruusu-uute tehostaa silmänympärysihon verenkiertoa 25 %. Parhaat 
hoitotulokset saavutetaan, kun silmänympärysvoidetta käytetään yhdessä 
pakkauksessa olevan hierontapuikon kanssa.   
 
Käyttö: 
 

 
 
Silmän sisänurkkaa hierotaan sekä ylä- että alaluomen kohdalta rullaamalla hierontapuikkoa 
kevyesti edestakaisin useamman kerran. Lopuksi hierontapuikkoa liu’utetaan pitkin nenän syrjää.  
Hieronta viimeistellään painelemalla silmänympärysihoa kevyesti hierontapuikon kärkiosalla. 
 
SENSAI CELLULAR PERFORMANCE LIFT REMODELLING EYE CREAM -silmänympärysvoide on 
pakattu lasipurkkiin 15 ml ja sen suositushinta on 167,40 euroa. 
 
Voide tulee myyntiin helmikuussa 2014. 
 
Tuotekuvan voi ladata oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=9041-blgcjclbdc&l=FI 
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