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Naiset haNkkivat NykyääN lapsia eNtistä vaNhempiNa, 
joteN heistä ei eNää tule isoäitejä 50-vuotiaiNa.

NykyiNeN viisikymppisteN sukupolvi oN aivaN uudeNlaiNeN. 
tyytyväisiä, seksikkäitä Naisia, joilla oN oma ura... 

he tietävät keitä ovat ja ovat ylpeitä iästääN. 
pelkäN hyväksymiseN sijaaN he Näkevät 

ikäNsä uudeN elämäN alkuNa.

50-vuotiaiNa Naiset eivät pelkää tehdä elämässääN 
suuria muutoksia. heidäN ei eNää tarvitse todistaa 
mitääN keNellekääN, ja se oN heidäN vahvuuteNsa. 

he aNtavat itselleeN luvaN ottaa elämästääN 
kaikeN irti ja asettavat itseNsä etusijalle.

he ovat valmiita elämääN täyttä elämää hyödyNtäeN 
laajaa elämäNkokemustaaN, ja he katsovat eteeNpäiN 

myöNteisiN mieliN. he arvostavat laatua ja itseNsä 
ilahduttamista, ja se Näkyy heidäN arkielämässääN.

he huolehtivat itsestääN. he tietävät olevaNsa 
viehättäviä ja haluavat laadukasta kosmetiikkaa, 

joka sopii heidäN ikäluokalleeN ja iholleeN.

Näitä Naisia varteN l’oréal paris oN suuNNitellut 
uudeN aNti-ageiNg-ihoNhoitosarjaN...

50VUODEN        
  IKÄ ON 
KUIN 
UUSI ALKU



JULIANNE    
  MOORE
MODERNI VIISIKYMPPINEN
HAASTATTELU

”Tiedämme 
kuinka arvokasta 

aika on”

”Tärkeä syntymäpäivä antaa meille syyn pohtia 
itseämme ja sitä, mitä vielä haluaisimme saavuttaa.”

”Meillä on onni ikääntyä”

”Meillä on vielä edessämme monta 
aktiivista työvuotta”

TUNNETKO ITSESI UUDEKSI IHMISEKSI NYT KUN 
OLET TÄYTTÄNYT 50 VUOTTA?
Jokaisen uuden vuosikymmenen alussa arvioimme elämäämme. Tärkeä 
syntymäpäivä antaa meille syyn pohtia itseämme ja sitä, mitä vielä haluaisimme 
saavuttaa henkilökohtaisessa ja ammatillisessa elämässämme. 
Vuodet 50:stä eteenpäin ovat erityisen tärkeitä, koska olemme jo eläneet 
niin suuren osan elämästämme ja tiedämme kuinka arvokasta aika on.

MILLÄ TAVALLA MIELESTÄSI VIISIKYMPPISTEN ELÄMÄ NYT 
EROAA SAMANIKÄISTEN ELÄMÄSTÄ 20 VUOTTA SITTEN?
Me elämme nykyisin pidempään – hankimme lapsia myöhemmällä iällä, joten monilla 
meistä on edelleen lapsia kotona, ja sen sijaan että odottelisimme eläkeikää, meillä 
on vielä edessämme monta aktiivista työvuotta.

MITÄ MIELESTÄSI TARKOITTAA ARVOKAS 
IKÄÄNTYMINEN?
Meillä on onni ikääntyä; vanheneminen on etuoikeus. 
Elämänkokemuksemme myötä elämämme on rikkaampaa 
ja meille on kertynyt paljon viisautta. Olen myös huomannut, 
että pidän itsestäni enemmän mitä vanhemmaksi tulen.

MITEN YMMÄRRÄT L’ORÉAL PARIS’N TUNNUSLAUSEEN 
”KOSKA OLET SEN ARVOINEN”?
Kaikki naiset ansaitsevat aikaa ja huolenpitoa – meidän on otettava aikaa itsellemme, 
koska jokainen meistä on tärkeä.

TEET PALJON HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ. MITKÄ ASIAT OVAT 
LÄHIMPÄNÄ SYDÄNTÄSI?
Olen hyvin huolissani köyhyydestä USA:ssa. Tänä päivänä joka neljäs yhdysvaltalainen 
lapsi elää köyhyydessä, mikä on absurdia näinkin kehittyneessä maassa. 
Myös terveydenhuolto, koulutus, ympäristöasiat ja naisten oikeus aborttiin 
ovat lähellä sydäntäni.

MIKÄ ON ROHKEINTA, MITÄ OLET TEHNYT 
TÄYTETTYÄSI 50 VUOTTA?
Varmaan L’Oréal Paris’n mallina työskentely! Se on minulle todellinen kunnia 
ja myös suuri haaste, sillä edeltäjäni ovat nostaneet tason todella korkeaksi!



SOLUJEN AKTIIVISUUS  
VÄHENEE  
50IKÄVUODEN JÄLKEEN

Solut ovat peruSykSiköitä, joiSSa elinproSeSSit tapahtuvat. 
l’oréal pariS on tutkinut ihoSolujen toimintaa Selvittääk-
Seen Solujen elinvoimalle tärkeitä tekijöitä ja pyStyäkSeen 
kehittämään entiStä tehokkaampia anti-ageing-tuotteita.

Tutkimuksissa on todistettu, että ihon uusiutuminen on iästä riippuvainen toiminto. Iho uusiu-
tuu suhteellisen säännölliseen tahtiin nuoremmalla iällä, mutta tahti laskee dramaattisesti 50 
ikävuoden jälkeen.

Ihon uusiutumisprosessi hidastuu: Keratinosyyttien jakautumiskyky heikkenee ja ne saattavat 
pysyä epidermiksessä jopa 10 päivää aikaisempaa pidempään.

(1)  Solujen uusiutumisnopeus vähenee merkittävästi 50 ja 70 ikävuoden välillä.

(2)  Samalla solujen ATP-tuotanto eli energiantuotanto vähenee. Tätä solujen polttoainetta,
 jota kehomme tuottaa ja varastoi, on vähemmän saatavilla, mikä laskee solujen 
 toimintanopeutta.

Ihosolujen uusiutumisnopeuden hidastuminen ja solujen ATP-synteesin väheneminen ovat 
osasyitä siihen, miksi solujen elinvoima vähenee 50 ikävuoden jälkeen.

Lasku 50 ikävuoden jälkeen

Emosolut: avain ihon uusiutumiseen
Koska ihosolujen uusiutuminen hidastuu 50 ikävuoden jälkeen, on anti-
aging-tuotteiden kehitystyössä kiinnitettävä huomio ihon uusiutumiselle 
keskeisiin epidermiksen emosoluihin.

Syvällä epidermiksen pohjassa sijaitsevat emosolut muodostavat 
alle 1 % epidermiksen elävistä soluista. Dermiksen ja epidermiksen 
väliseen tyvikalvoon ankkuroituneet emosolut vastaavat 
epidermiksen solujen uusiutumisesta.

Saatuaan tiettyjä signaaleja emosolut pystyvät hämmästyttävän 
tehokkaasti tuottamaan uusia soluja, mikä mahdollistaa normaalin 
epidermiksen uusiutumisvauhdin ja ihovaurioiden korjaamisen. 
Emosolut pystyvät myös uusiutumaan itse, jotta niitä on jatkuvasti 
riittävästi saatavilla. Jotta ne pystyvät toimimaan näin, niitä on 
suojeltava vapailta radikaaleilta.

Emosolut
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MILJOONIA  
   UUSIA  
SOLUJA 
PÄIVITTÄIN

Elisabeth
Bouhadana,
Scientific Communication 
Director L’Oréal Paris

mikSi emoSolujen uuSiutuminen on niin 
tärkeää iholle?

Iho on dynaaminen elin, jonka solut uusiutuvat jatkuvasti epidermiksen 
pohjasta ulkokerroksiin asti. Tämän tavoite on, että ihon suojamuuri pysyy 
hyvälaatuisena ja soluja on koko ajan sopiva määrä.

Vain muutamat erilaistumattomat solut kykenevät mitoottiseen jakautumi-
seen, jolloin syntyy uusia identtisiä emosoluja tai erilaistuneita keratinosyyt-
tejä. Emosolujen uusiutuminen takaa, että ihon laatu pysyy hyvänä ja että 
se pystyy suoriutumaan tärkeistä tehtävistään: toimii suojana organismin 
sisä- ja ulkopuolen välillä, pitää kosteuden organismin sisällä, suojelee 
kehoa mikrobeilta, myrkyiltä, kuivumiselta… Ihon uusiutumiskyky on myös 
ensiarvoisen tärkeää ihovaurioiden korjautumiselle ja haavojen paranemi-
selle.

kuinka monta emoSolua ihoSSamme on?

Epidermiksen soluista alle 1 prosentti on emosoluja. Emosoluilla on usko-
maton regeneraatiokyky. Yksi epidermiksen emosolu pystyy tuottamaan 
yli 100 miljardia keratinosyyttiä, mikä riittäisi koko maapallon väestön ihon 
pinnan rakennusaiheiksi.

kuinka monta Solua on kaSvojemme uloimmaSSa 
ihokerrokSeSSa?

Solujen lukumäärä riippuu henkilöstä. Jos otamme lähtökohdaksi kasvojen 
keskimääräisen pinta-alan (540 cm2 – 9 % kehon kokonaispinta-alasta) ja 
korneosyytin maksimipinta-alan, voimme arvioida, että ihon ulkopinnalla 
on vähintään 45 miljoonaa solua. Epidermiksen solujen kokonaismäärä 
kasvoissa on noin miljardi.



UUSI TAPA 
   SUOJELLA 
EMOSOLUJA

emoSolujen Suojeleminen hapettumiSelta: uuSi läheStymiStapa

okSidatiiviSen StreSSin vaikutuS ihon emoSoluihin

In vitro -testeissä on todettu, että oksidatiivinen stressi 
voi haitata emosolujen regeneraatiokykyä ja täten 
estää niitä muodostamasta kloonikolonioita.

Sinisellä = kloonikolonioita, joita emosolut ovat tuottaneet altistuttuaan UVA-säteilylle.

Keratinosyyttejä ja emosoluja viljeltiin in vitro.
Kun solut altistettiin oksidatiiviselle stressille, petrimaljoissa näkyvien uusien 
solujen määrä laski, mikä osoittaa että emosolujen kloonauskyky heikkeni.
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Natecium®

AINUTLAATUINEN  
SOLUJA SUOJAAVA 
ANTIOKSIDANTTI

NATECIUM® (dihydrokalkoni) on hesperidiinijohdannainen: 
glykosidiflavonoidi, jota saadaan pomeranssin kuoresta.

Sen kyky suojata soluja johtuu sen tehokkaasta antioksidanttiprofiilista, 
jonka ansiosta se pystyy suojaamaan solukalvoa, solulimaa ja solun 
tumaa.

Natecium® rakeNNe ja omiNaisuudet
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Natecium® tehokas, aNtioksidaNtti, 
joka auttaa suojeLemaaN soLuja

kattavaa aNtioksidaNttisuojaa soLuiLLe

suoja ProseNtteiNa

*DNA-komeettatesti UVA-säteilylle altistamisen jälkeen
**DCFH-DA-solutesti UVA-säteilylle altistamisen jälkeen
***LPO-solutesti UVA-säteilylle altistamisen jälkeen

dNa* 

39%
36%

31%

soLuLima** soLukaLvo***

Ikääntyminen johtuu muutoksista, joita tapahtuu, kun kehomme reagoi 
erittäin reaktiivisiin molekyyleihin, joita kutsutaan vapaiksi radikaaleiksi tai 
reaktiivisiksi happiradikaaleiksi. Kun emosolut altistuvat vapaille 
radikaaleille, niiden uusiutumisprosessi heikkenee.



UUDISTAA
1 uudistaa sarveiskerrosta

UVA-altistus ilman Natecium® UVA-altistus + Natecium®

Natecium®

suojeLee emosoLuja soLujeN 
uusiutumiseN varmistamiseksi

Natecium®

suojaa emosoLuja vaPaita radikaaLeja vastaaN
cfe cLoNogeNicitY test = kLooNauskYvYN 
tehokkuutta mittaava testi 

Tutkiakseen solujen regeneraatiota L’Oréal-konserni kehitti erityisen 
solubiologiatestin.

Tämän in vitro -testin avulla voidaan arvioida niiden keratinosyyttien 
määrä, jotka muodostavat uusia soluja oksidatiivisen stressin alla 
(altistuneena UVA-säteilylle) Natecium®:n kanssa ja ilman sitä.

Lähtökohtana on, että yksi emosolujen toiminnoista on 
kloonauskyky.

Natecium® ParaNtaa ihoN Laatua

ePidermikseN emosoLujeN regeNeraatiokYkY

koNtroLLi koNtroLLi + uva Natecium®+ uva

Kontrolli NATECIUM® kanssa: 
TCK1:n ilmentyminen lisääntyy

TCK1 on tärkeä entsyymi, joka vastaa korneosyyttien solukalvon 
maturaatiosta. NATECIUM® suojelee TCK1:n tuotantoa. 
NATECIUM®DHC parantaa epidermiksen erilaistumista.

MMP-1 on yksi auringonvalon aiheuttaman ikääntymisen markkereista, jotka 
aiheuttavat kollageenin vähenemistä dermiksessä. Natecium®DHC estää selvästi 
oksidatiivisen stressin (UVA-altistus) aiheuttamaa MMP-1:n vapautumista.

MMP-1:n, auringonvalon aiheuttaman ikääntymisen markkerin, 
vapautuminen UVA-säteilyn vaikutuksesta.
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UUDISTAA & 
UUDELLEENAKTIVOI

2 uudeLLeeNaktivoi soLueNergiaa ja soLuviestiNtää 

sms-recharge + vitaLLiNe
auttavat LisäämääN 
soLueNergiaa ja uudeLLeeNNaktivoimaaN soLujeN toimiNtaa. 
YLLäPitää soLujeN eLiNtärkeitä toimiNtoja

Kaikki solut tarvitsevat energiaa pysyäkseen elossa ja ylläpitääkseen elintärkeitä 
toimintojaan: kasvua, kehitystä ja uusiutumista.
ATP:llä (adenosiinitrifosfaatti), solujen energialla, on tärkeä rooli ihon 
avaintoiminnoissa:

- Epidermiksen uusiutuminen, epidermiksen solujen erilaistuminen ja hilseily

- Ihosolujen viestintä, erityisesti eri ihokerrosten välillä ihon homeostaasin 
 (sisäisen tasapainon) ylläpitämiseksi

-  Tärkeät molekyylisynteesit (dermiksen fibroblastien proteiinit, epidermiksen 
 keratinosyyttien lipidit...)

sms recharge: Lisää soLuNsisäistä eNergiaa mitokoNdrioissa

SMS rechargen vaikutuksesta solunsisäinen ATP lisääntyy merkittävästi 
mitokondrioissa, ATP-varastojen uusiutuminen tehostuu epidermiksessä 
ja soluaineenvaihdunta vilkastuu dermiksessä.

Vitallinen ansiosta epidermiksen ja dermiksen solujen välinen 
viestintä tehostuu.

Vitallinea saadaan Intiasta peräisin olevasta Vigna aconitifolia -kasvista, 
jonka siemeniä ja palkoja on hyödynnetty perinteisessä lääketieteessä.

Vitalline stimuloi fibroblastien toimesta tapahtuvaa viestimolekyylien vapau-
tumista, mikä auttaa aktivoimaan keratinosyyttien kasvua. 
Keratinosyytit vastavuoroisesti tuottavat uuden viestimolekyylin, mikä 
auttaa stimuloimaan fibroblastien aineenvaihduntaa ja erityisesti 
kollageenin synteesiä.

vitaLLiNe
tehostaa dermikseN ja ePidermikseN soLujeN väListä viestiNtää 

tYYPiN 1 koLLageeNi

keratiNosYYtit

fiBroBLastit

viestimoLekYYLitviestimoLekYYLit

Parannus prosentteina 
SMS rechargen (1 %) 

vaikutuksesta

Solunsisäinen 
ATP

ATP:n 
uusiutuminen

Soluaineenvaihdunta

fibroblastit +74% +57%

keratinosyytit +53% +20%



MILJOONIA 
UUSIA SOLUJA 
PÄIVITTÄIN

daNsYL chLoride -testi oN Yksi harvoista vaLidoiduista ja juLkaistuista 
ihoN uusiutumisNoPeudeN iN vivo -arvioiNNiN meNeteLmistä.

Dansyl chloridella (väriaineella, joka fluoresoi UV-valossa) kyllästetty lappu 
laitetaan iholle 48 tunniksi, jotta väriaine imeytyy ihon sarveiskerrokseen. 
Voidetta levitetään iholle päivittäin. Fluoresenssi häviää sitä mukaa kuin solut 
uusiutuvat. Mitä nopeammin solut uusiutuvat, sitä nopeammin 
fluoresenssi häviää verrattuna kontrollialueeseen.

Voiteen vaikutusta solujen uusiutumiseen tutkitaan niin kauan, 
kunnes fluoresenssi on hävinnyt kokonaan.

Lopuksi uusiutuneiden solujen määrä arvioidaan kuva-analyysiohjelman 
avulla.

soLujeN uusiutumistehoN mittaamiNeN

Tutkimus tehtiin kaksoissokkokokeena. Tutkimukseen osallistui 33 naista, jotka 
käyttivät Cell Renaissance -päivävoidetta päivittäin kontrolloidulle alueelle. 
Tuloksia verrattiin ihoalueeseen, jota ei olut käsitelty päivävoiteella. 
Solujen uusiutumista tutkittiin Dansyl Chloride-testin avulla.  

testausmeNeteLmä

käsiteLtY aLue – 15 Päivää

koNtroLLoitu aLue - ei käsiteLtY – 15 Päivää

Iho värjättiin ensin dansyl chloridella. Dansyl chloride on molekyyli, joka pystyy 
sitomaan fluoresoivaa valoa ihoon, koska se on biologisesti yhteensopiva ihon 
kanssa.

Fluoresenssin intensiteetin mittauksia suoritettiin päivittäin tietyn ajanjakson ajan.

Samalla kun epidermiksen solut uusiutuvat syvällä ihossa, korneosyyttejä hilseilee 
pois ihon pinnalta ja ihon fluoresenssi vähenee asteittain sitä mukaa kuin uusia 
soluja ilmaantuu.

Mitä nopeammin signaali heikkenee, sitä nopeammin kuolleet ihosolut poistuvat 
ihon pinnalta ja sitä nopeammin iho uusiutuu. 
Tutkimus osoitti, että CELL RENAISSANCE -päivävoide nopeutti soluje uusiutumista 
2,7 vuorokaudella verrattuna käsittelemättömään alueeseen.
Tämä vastaa solujen uusiutumisen nopeutumista 15,7 prosentilla, mikä tarkoittaa 
miljoonien uusien solujen* nousemista ihon pinnalle nopeammin.

*In vivo -testi verrattuna paljaaseen ihoon 33 naisella. Nopeammin uusiutuvien solujen määrän keskiarvo kasvoilla päivittäin.



täYdeLLiNeN ratkaisu 
soLujeN uusiutumiseN ja 

ihoN uudistumiseN tehostamiseeN

aNNa soLuiLLe 
uusi aLku

CELL 
RENAISSANCE



IHO TUNTUU TÄYTELÄISEMMÄLTÄ
  JA NÄYTTÄÄ HELEÄLTÄ,
KUIN UUDELLEENSYNTYNEELTÄ*

Anna soluille uusi alku

L’oréal paris on luonut cell renaissance -sarjan anta-
maan ikääntyvälle iholle uuden alun. Sarjan uudistava 
päivävoide ja yövoide tehostavat solujen uusiutumista.

Uudistava päivävoide

Päivä päivältä tämä päivävoide auttaa tehostamaan solujen uusiutumista 
– uusia soluja syntyy nopeammin, joka päivä. Erittäin tehokkaasti uudistava päivävoide 
on myös varustettu SPF 15/UVA PPD++-suojalla, joka suojelee ihoa auringonsäteiden 
haittavaikutuksilta.

Silkinpehmeä voide on kevyttä mutta samalla uskomattoman ravitsevaa, ja se 
tarjoaa sekä aistinautintoja että näkyviä tuloksia. 

Iho tuntuu välittömästi pehmeämmältä, sileämmältä ja miellyttävämmältä. 
Päivä päivältä iho uudistuu. Se hehkuu ja tuntuu täyteläisemmältä, kuin se 
olisi syntynyt uudelleen.

Uudistava yövoide

Solujen toiminta on aktiivisimmillaan yöllä, joka on paras ajankohta 
dermiksen ja epidermiksen uusiutumiselle. Yö yöltä iho on kuin uudel-
leensyntynyt. Tämän tehokkaasti uudistavan yövoiteen tiivis, ravitseva 
ja ihoon sulautuva koostumus tuntuu iholla todella miellyttävältä ja 
tehokkaalta. Iho saa uutta elinvoimaa, vahvistuu ja tuntuu pehmeäm-
mältä. Joka yö ihon uudistuminen tehostuu. Iho saa upeaa heleyttä ja 
tuntuu täyteläisemmältä ja elinvoimaisemmalta.

Uudistava seerumi 
– upeaa heleyttä iholle

Ainutlaatuinen seerumi, jossa L’Oréalin tutkimuslaboratorio on 
hyödyntänyt Cell Vitality Stimulator System -järjestelmää ihon 
uudistamiseksi ja soluaineenvaihdunnan tehostamiseksi*.

Tämä tehoseerumi auttaa ihoa luomaan uusia soluja joka päivä ja 
tehostaa ihon uudistumista.

Koostumus sisältää kullanvärisiä mikrohiukkasia, jotka kaunistavat ja 
elävöittävät ihoa välittömästi.
Jo ensimmäisten seerumipisaroiden levittämisen jälkeen iho tuntuu 
silkinpehmeältä ja näyttää raikkaammalta. 
Päivä päivältä solut saavat uutta elinvoimaa ja iho uudistuu, 
kiinteytyy ja kaunistuu.

*in vitro

DANSYL CHLORIDE -testi seerumille, 27 naista
Solujen uusiutuminen tehostuu

4 Viikon objektiivinen arviointi
Suoritettiin ihotautilääkärin valvonnassa 40 naiselle, jotka käyttivät tuotetta kahdesti päivässä.

Ihon karheus väheni 21,9 %; ihon pinnan epätasaisuudet vähenivät 19,2 %

Itsearviointi 4 viikkoa – 72 naista käytti tuotetta kahdesti päivässä.

87 %  koki ihonsa näyttävän samettimaisemmalta 
77 %  koki ihonsa tuntuvan raikkaammalta
75 %  koki ihonsa näyttävän vähemmän väsyneeltä, kuin 
 hyvien yöunien jälkeen



AINUTLAATUINEN
KOOSTUMUS

HYVÄILEVÄN      
   KEVYT

IHOON 
  SULAUTUVA

UUSI UPEA
TUOKSU

USKOMATTOMAN  
    RAVITSEVA

MIELLYTTÄVÄN 
     TUNTUINEN

Latvatuoksu
 Uusien versojen vihreä 
 vivahde, osmanthus-kukka, 
 omenasorbetti 

Sydäntuoksu
 Magnolia, jasmike, 
 sininen freesia

Pohjatuoksu
 Myskimaito, valkoinen 
 setri, kashmirpuu



YLELLISTÄ 
DESIGNIA

kullanSävyiSet cell renaiSSance -purkit on 
Suunniteltu erityiSeSti tätä l’oréal pariS’n 
ylelliSintä ihonhoitoSarjaa varten. 
upeat pakkaukSet tehokkaaSti uudiStaville 
kooStumukSille… 



ForYourInformation. 
50-vuotiaana alkaa uusi elämä…   Anna 
ihollesi uusi alku.   Solujen aktiivisuus 
vähenee 50 ikävuoden jälkeen.    Miljoonia 
uusia soluja syntyy joka päivä.   Uusi 
tapa suojella emosoluja.   Natecium® – 
ainutlaatuinen soluja suojaava antioksidantti. 
   Uudistaa ja uudelleenaktivoi.
   Solujen uusiutuminen todistettu in vivo.
   Ainutlaatuinen koostumus.   Ylellistä 
designia. 
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L’Oréal Paris Age Perfect Cell Renaissance, 

uudistava päivävoide suosituskuluttajahinta-arvio 
27,90 euroa

 EAN3600522323457

L’Oréal Paris Age Perfect Cell Renaissance, 
uudistava yövoide suosituskuluttajahinta-arvio 

29,90 euroa
EAN3600522323464

L’Oréal Paris Age Perfect Cell Renaissance, 
uudistava seerumi suosituskuluttajahinta-arvio 

39,90 euroa
EAN3600522324386 
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