
 
 
AQUAMEMORY 
 

Neljä tuotetta, jotka palauttavat nopeasti 
iholle sen kyvyn sitoa ja varastoida itseensä 
riittävästi kosteutta. Tuotteet jättävät ihon 
pehmeän ja joustavan tuntuiseksi ja 
raikkaan näköiseksi. 
 
Riittävä kosteuspitoisuus on välttämätöntä kaikille 
ihotyypeille, siksi kosteusvoiteen käyttö kuuluu 
miltei jokaisen naisen päivittäisiin 
kauneudenhoitorutiineihin.  
 
 

 
Ihon kosteuspitoisuus 
Ihon kosteuspitoisuus muodostuu kehoon varastoituneen veden kulkeutuessa ihon eri 
kerroksiin. Vesi kulkeutuu ihoon, samoin kuin ravintoaineet, verenkierron mukana. Vesi 
kulkee dermiksen ja epidermiksen läpi ihon pintaan, josta se haihtuu vähitellen pois. 
 
Kun iho sisältää oikean määrän kosteutta, puhutaan osmoottisesta tasapainosta, jolloin 
ihossa oleva veden määrä on jakautunut seuraavasti: solut sisältävät vesimäärästä 2/3 ja 
soluväliaine 1/3. 
Ihon kosteuspitoisuus pysyy hyvänä, kun pystytään ylläpitämään osmoottista tasapainoa 
ihossa, takaamaan riittävä veden kulku ihoon ja kontrolloimaan kosteuden haihtumista 
ihosta. 
 
Ihon kosteuspitoisuuteen vaikuttaa useampi tekijä 
 

1. Keramidit, jotka muodostavat kosteuden haihtumista ehkäiseviä lipidisiltoja 
keratiinisolujen välille ja liittävät epidermiksen pintasolut tiiviisti toisiinsa. 

 
2. Ihon luonnollinen kosteustekijä eli NMF-tekijä. Aminohapoista, ureasta, 

sokereista ja hivenaineista muodostuva tekijä, joka sitoo vettä epidermikseen ja 
ihon keratiinikerrokseen. 

 
3. Vettä itseensä sitovat molekyylit, osmolyytit, jotka ylläpitävät osmoottista 

tasapainoa ihossa. Iho sisältää osmolyyttejä, mutta niitä voidaan myös tuoda ihoon, 
silloin kun halutaan lisätä ihon kosteuspitoisuutta.  

 
4. Solukalvojen pinnalle asettuneet aquaporiini-proteiinit, jotka toimivat 

pienten tunneleiden tavoin ja helpottavat veden kulkeutumista solukalvon läpi. Vesi 



kiertää ihossa paremmin näiden pienten ”tunneleiden” ansiosta ja ihon 
kosteuspitoisuus pysy hyvänä. 

 
• Aquqporiini 3 parantaa ihon kosteuspitoisuutta helpottamalla 

veden ja ihossa olevien osmolyyttien kulkua ihossa. 
• Aquaproliini 8, joka löydettiin vuonna 2007, helpottaa veden ja 

urean ja NMF-tekijän tärkeimpien aineosien kulkua ihossa. 
 
Mistä tietää, että ihon kosteuspitoisuus on alentunut? 
Iho tuntuu karhealta ja sen kimmoisuus ja joustavuus ovat alentuneet. Iho on elottoman 
ja harmaan näköinen ja ikääntymisen merkit ovat selvemmin havaittavissa. Iho tuntuu 
kiristävältä, se kutisee ja siinä näkyy kuivuudesta johtuvia juonteita, jotka ilman hoitoa 
saattavat muuttua rypyiksi. Ääritapauksissa iho hilseilee, muuttuu karheksi ja ärtyy 
helposti. 
Ihosta, jonka kosteuspitoisuus on alentunut, puuttuu vettä, eikä iho pysty sitomaan sitä 
riittävästi itseensä. Ihossa vallitsee osmoottinen epätasapaino. Tämä ilmiö voi olla jatkuva 
tai väliaikainen.  
Kosteuden puutoksesta kärsivän ihon tila pahenee iän myötä; keratiinikerros vetäytyy 
kasaan, jolloin rypyt ja juonteet tulevat esiin. Iho, jonka kosteuspitoisuus sitä vastoin on 
kunnossa, näyttää nuorekkaalta ja hehkuvalta.  
 
Gatineaun kehittämät Aquamemory-hoitotuotteet kosteuttavat tehokkaasti ihoa 
vaikuttamalla suoraan ihon kosteuspitoisuuden alenemista aiheuttaviin tekijöihin.  
Erityinen Osmoporine™ -teknologia palauttaa ihon osmoottisen tasapainon ja helpottaa 
veden kulkua ihossa. Osmoporine™ -teknologian vaikutusta tehostavat suolayrtistä 
saatu öljy ja Platymonas subcordiformis –mikrolevästä saatu uute. 
 
Osmoporine™ -teknologian vaikutukset 
Osmoporine™-teknologia ylläpitää ihossa hyvää osmoottista tasapainoa eli veden oikeaa 
pitoisuutta ihossa. Tämä tarkoittaa, että solun sisällä on 70% vettä ja soluväliaineessa 
30%. Ihon altistuessa rasitukselle veden suhde solun sisällä ja soluväliaineessa saattaa 
muuttua, mikä järkyttää ihon osmoottista tasapainoa. Osmolyytit sitovat tehokkaasti 
kosteutta ihoon ja ylläpitävät siten tätä tasapainoa. Gatineaulisäsi Aquamemory-
tuotteisiinsa suolayrtistä saatua öljyä ja Platymonas-nimisestä levästä saatua 
uutetta, koska ne sisältävät runsaasti osmolyyttejä. Ihon osmoottinen tasapaino ja oikea 
kosteuspitoisuus palautuvat. 
Lisäksi kyseinen teknologia aktivoi aquaporiini 3 ja 8 muodostumista ihossa. Nämä 
molekyylit parantavat veden kulkeutumista ihon eri kerroksiin, jolloin ihon kosteuspitoisuus 
paranee kokonaisuudessaan.  
 
Ihon pinnan kosteuspitoisuutta parantavat seuraavat kolme tekijää: 

• suuri määrä hyaluronihappoa, joka sitoo välittömästi runsaasti 
kosteutta ihon pintaan. 

• bioteknologian avulla valmistettu vaikuttava aine pheohydraani, 
joka  estää kosteuden liiallista haihtumista ihosta ylläpitämällä ihon 
hydrolipidikalvon hyvää kuntoa.  



• suolayrtistä saatu öljy, joka ylläpitää ihon luonnollisen 
suojamuurin hyvää kuntoa, jolloin ihon kosteudensitomiskyky 
paranee. 

 
Lisäksi Aquamemory-hoitotuotteet sisältävät tehokkaita antioksidantteja, jotka 
suojaavat ihoa vapaiden radikaalien haitoilta. Kun iho on hyvin suojattu ulkopuolisia 
ärsytystekijöitä ja ilman epäpuhtauksia vastaan, se pystyy säilyttämään paremmin 
kosteuspitoisuutensa. 
 
Aquamemory-tuotteet 
 
Kaikki Aquamemory-tuotelinjan tuotteet tuntuvat iholla ilmavan kevyiltä ja raikkailta ja ne 
imeytyvät nopeasti ihoon. Tuotteissa on kevyt sininen sävy ja miellyttävän raikas tuoksu, 
joka koostuu aloe verasta, bambusta, ruususta, pionista, kielosta, syklaamista, 
setripuusta, santelipuusta ja valkoisesta myskistä. Aquamemory-tuotteet eivät 
sisällä parabeenejä eivätkä silikoneja. Tuotteet sopivat niin miehille kuin naisille 20 
ikävuodesta ylöspäin.  
 
Tuotelinjaan kuuluu neljä tuotetta 
 
Moisture Replenish Cream 
Normaalille ja kuivalle iholle tarkoitettu, raikkaan tuntuinen 
geelivoide. Voidetta levitetään aamuin illoin kasvojen ja kaulan iholle. 
Moisture Replenish Cream 50 ml suositushinta 46,50 euroa. 

 
Moisture Replenish Emulsion 
Rasvaiselle ja sekaiholle tarkoitettu kevyt, öljytön emulsio. Emulsiota 
levitetään aamuin illoin kasvojen ja kaulan iholle. 
Moisture Replenish Emulsio 50 ml suositushinta 41,20 euroa. 
 
Moisture Replenish Concentrate 
Kaikille ihotyypeille tarkoitettu hoitoseerumi, joka sisältää 
runsaasti ihoa tehokkaasti kosteuttavaa hyaluronihappoa. 
Hoitoseerumi tuo iholle välittömästi sen tarvitsemaa 
kosteutta ja ylläpitää pitkäaikaisesti ihon oikeaa 
kosteuspitoisuutta. Hoitoseerumia voidaan käyttää osana 

päivittäistä ihonhoitoa tai kuurina, kun ihon kosteuspitoisuus on 
tilapäisesti alentunut. Hoitoseerumia suositellaan käytettäväksi aamuin 
ja/tai illoin joko Moisture Replenish –voiteen tai –emulsion alla. 
Moisture Replenish Concentrate 30 ml suositushinta 48,30 euroa. 
 

Moisture Replenish Mask 
Kaikille ihotyypeille tarkoitettu, ihoa tehokkaasti 
kosteuttava ja ihon omaa kosteudensitomiskykyä parantava voidenaamio.  
Käyttö: 
Reilu kerros naamiota levitetään kasvojen ja kaulan iholle. Naamion 
annetaan vaikuttaa iholla 10 minuutin ajan, minkä jälkeen imeytymätön 



naamio pyyhitään iholta kostealla vanulla tai huuhtomalla. Naamiota suositellaan 
käytettäväksi 2-3 kertaa viikossa. 
Moisture Replenish Mask 75 ml suositushinta 34,70 euroa. 
 
 
Tuotteet ovat myynnissä välittömästi. 
 
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=101-kcafcledag&language=FI
 
Oheinen tiedote on tallennettu upea.fi-sivustomme mediaosioon nimellä Gatineau 
Aquamemory. Mediaosion käyttäjätunnus on kosmetiikka ja salasana kauneus. 
 
Lisätiedot: 
Berner Oy, Kosmetiikkaosasto 
Anne Sario, p. 0207 91 4322, gsm 050-5955 985, sähköposti: anne.sario@bernr.fi 
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