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SUPER RESTORATIVE NIGHT CREAM -YÖVOITEET 
 

Aikuiselle naiselle tarkoitetut Super Restorative -hoitolinjan tuotteet 

aktivoivat hormonitoiminnan muutoksista heikentyneitä ihon toimintoja. 

Keväällä 2014 Clarins esitteli uudistuneen Super Restorative  

-päivävoiteensa. Syksyllä 2014 se saa rinnalleen uudistuneen Super 

Restorative -yövoiteen, joka kiinteyttää ja kohottaa kasvonpiirteitä sekä 

palauttaa iholle sen nuorekasta täyteläisyyttä. Tämän lisäksi se ehkäisee 

iän mukanaan tuomien pigmenttiläiskien muodostumista sekä vaalentaa 

jo olemassa olevia pigmenttiläiskiä.  

 

Miksi iho veltostuu ja menettää nuorekasta täyteläisyyttään iän myötä? 

Iän myötä kaikissa ihon kerroksissa tapahtuu muutoksia: 

• Dermiksessä sijaitsevien fibroblastisolujen toiminta heikkenee, jolloin 

niiden kyky tuottaa kollageenia ja elastiinia sekä dermiksen täytteenä 

toimivaa soluväliainetta hidastuu.  

• Epidermis ohenee, koska sen solujen uusiutuminen hidastuu. 

• Keratiinikerroksen kyky sitoa kosteutta ja toimia ihon luonnollisena 

suojamuurina heikkenee. 

Näistä ihon eri kerroksissa tapahtuvista muutoksista johtuvat ihon pääasialliset 

ikääntymisen merkit: rypyt ja ihon veltostuminen.  

Miksi fibroblastisolulla on niin tärkeä osa ihon nuorekkaan ulkonäön ylläpitämisessä? 

Fibroblastisolu on dermiksen tärkein osatekijä ja sen tehtävänä on tuottaa: 

• kollageenisäikeitä, jotka ylläpitävät ihon kiinteyttä. 

• elastiinisäikeitä, jotka antavat iholle joustavuutta. 

• dermiksen soluväliainetta, joka antaa iholle nuorekasta täyteläisyyttä. 

Tämän lisäksi fibroblastisolu kommunikoi muiden ihon solujen kanssa ja ylläpitää niiden tasapainoista 

toimintaa. Tästä johtuen fibroblastisolun toiminnan hidastumisella on niin suuri vaikutus ihon 

ikääntymiseen. Clarinsin tutkimuskeskus on myös osoittanut ensimmäistä kertaa fibroblastisolun 

heikentyneen toiminnan yhteyden iän mukanaan tuomiin pigmenttiläiskiin. 

  



Miten vaihdevuodet vaikuttavat fibroblastisolun toimintaan? 

Kun estrogeenin määrä on riittävä fibroblastisolu on muodoltaan tähtimäinen ja se 

on kiinnittynyt useasta kohdasta soluväliaineeseen. Tämä vahvistaa dermiksen 

rakennetta. 

Kun estrogeenin määrä kehossa vähenee fibroblastisolun muoto litistyy ja 

muuttuu sukkulamaiseksi. Myös solun kiinnityskohdat soluväliaineeseen häviävät, 

jolloin dermiksen rakenne heikkenee. 

Tiedetään, että solun muodon muuttuessa sen aineevaihdunta heikkenee. 

Vaihdevuodet, jotka aiheuttavat muutoksen fibroblastisolun rakenteessa ovat 

osaltaan vastuussa myös solun toimintojen heikkenemisestä. 

 

Toiminnoiltaan heikentyneiden fibroblastisolujen vaikutus iän mukanaan tuomiin pigmenttiläiskiin 

Ihoon muodostuvat pigmenttiläiskät johtuvat paikallisesta ruskean väriaineen eli melaniinin 

liikatuotannosta ihossa. Melaniinin tuotannosta ihossa vastaavat ihon uusiutuvassa solukerroksessa 

sijaitsevat melanotyyttisolut.   

Tavallisten pigmenttiläiskien ja iän mukanaan tuomien pigmenttiläiskien välinen ero 

Pigmenttiläiskät, joilla ei ole tekemistä ikääntymisen kanssa johtuvat ulkopuolisten ärsytystekijöiden, kuten 

UV-säteiden tai tulehdusreaktioiden, kuten esim. akne, aiheuttamasta melaniinin liikatuotannosta 

melanosyyttisoluissa. Melaniinin tuotanto epidermiksessä aktivoituu paikallisesti, mikä näkyy 

pigmenttiläiskinä ihon pinnassa. 

Ikääntymiseen liittyvät pigmenttiläiskät muodostuvat yleisimmin yli 50-vuotiaille naisille. Näiden 

pigmenttiläiskien takana on kaksi fysiologista tekijää: 

• dermiksen ja epidermiksen välissä oleva tyvikalvo pitenee ja muodostaa syviä poukamia. 

• melaniinin tuotannosta vastaavat melanosyyttisolut kerääntyvät näihin poukamiin. 

Nämä kaksi tekijää aiheuttavat melaniinin paikallista liikatuotantoa, joka näkyy ihon pinnassa tummina 

pigmenttiläiskinä. 

Clarinsin yhteistyössä INSERMin (Ranskan kansallinen lääketieteen ja terveyden tutkimuslaitos) kanssa 

tekemä tutkimus osoitti toimintakyvyltään heikentyneiden fibroblastisolujen vaikutuksen edellä 

mainittuihin muutoksin tyvikalvossa.  

Super Restorative Night Cream -yövoide 

Kasvien parissa tekemänsä tutkimustyön ansiosta Clarins löysi kaksi fibroblastisolun toimintaa aktivoivaa 

kasviuutetta, joiden avulla ylläpidetään ihon nuorekasta ulkonäköä sekä vaalennetaan iän mukanaan 

tuomia pigmenttiläiskiä. 

Ensimmäinen näistä kasviuutteista on jo Super Restorative -päivävoiteesta tuttu madagaskarilainen 

harungana-uute. Se aktivoi tehokkaasti fibroblastisolun toimintaa, jolloin: 

• Kollageenin muodostus dermiksessä lisääntyy ja ihon tukikudoksen kunto paranee. 

• Ihon tukikudoksen vahvistuessa iho kiinteytyy ja saa takaisin nuorekasta 

täyteläisyyttään. 

• Ihon elinvoimaisuus parantuu ja iho tuntuu ja näyttää aiempaa joustavammalta.  

• Rypyt madaltuvat ja iho näyttää kauniilta ja elinvoimaiselta. 

 



Toinen, täysin uusi kasviuute, on Montpellieristä kotoisin olevan kallioruusun uute. Se 

vaikuttaa niihin kahteen biologiseen muutokseen ihossa, jotka iän myötä aiheuttavat 

pigmenttiläiskien muodostumista. 

1. Kallioruusun uute ehkäisee tyvikalvon venymistä ja siihen syntyvien syvien 

poukamien muodostumista. 

2. Se hidastaa toiminnaltaan heikentyneiden fibroblastisolujen aiheuttamaa 

melanosyyttisolujen yhteenkerääntymistä. 

Kahden edellä mainitun kasviuutteen vaikutuksia Super Restorative -yövoiteessa 

täydentävät seuraavat vaikuttavat aineet: 

1. Tetrapeptidi, joka aktivoi keratinosyyttisolujen uusiutumista ja ehkäisee siten epidermiksen 

ohenemista. 

2. Heksylresorsinoli, joka vähentää melaniinin tuotantoa melanosyyttisoluissa. 

Tutkimustulokset 

Kuukauden käytön jälkeen iho oli 9,1 % aiempaa täyteläisempi. Mittaus tehtiin ultraäänilaitteella 42:lle yli  

50-vuotiaalle naiselle. 

Kahden kuukauden käytön jälkeen iho oli 19,7 % aiempaa kiinteämpi. Mittaus tehtiin Cutomer-laitteella 

46:lle yli 50-vuotiaalle naiselle. 

Kahden kuukauden käytön jälkeen pigmenttiläiskien väri oli tasoittunut 19,6 % 

verrattuna ympäröivään ihoon. Kuvantamalla tehty tutkimus 46:lle yli 50-vuotialle 

naiselle. 

Kuukauden käytön jälkeen pigmenttiläiskät olivat vaalentuneet 32,2 % ja kahden kuukauden käytön  

jälkeen 48,9 %. Kuvantamalla tehty tutkimus 46:lle yli 50-vuotiaalle naiselle. 

   

 

 

Verrokki  Kuukauden kuluttua Kahden kuukuden kuluttua 

Clarinsin Super Restorative -hoitolinjan yövoiteet tulevat myyntiin elokuussa 2014. 

Clarins Super Restorative Night Cream for all skin types 50 ml, suositushinta 113,00 euroa. 

Clarins Super Restorative Night Cream for very dry skin 50 ml, suositushinta 113,00 euroa. 

  



Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11134-bdghcaicgf&l=FI  

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy 

BERNER OY, kulutustavarat-osasto 

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

Maria Rämö, puh. 0207 91 4527. sähköposti: maria.ramo@berner.fi 

Kuvausnäytteet: 

Maria Ovaskainen, puh: 0207 91 4274, sähköposti: maria.ovaskainen@berner.fi  

 

Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan 

tarpeet. Tuotevalikoimaan kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut 

kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, 

Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia 

kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, 

philosophy, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valkoimaan kuuluvat myös 

Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-lastentarvikkeet  sekä Omron-hyvinvointituotteet. 

www.berner.fi/kulutustavarat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


