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Extra-Firming -silmänympärysihon hoitotuotteet uudistuvat entistä tehokkaammiksi 

Extra-Firming Eye Lift Perfecting Serum -silmänympärysgeeli 

Extra-Firming Eye Wrinkle Soothing Cream -silmänympärysvoide 

Kummankin silmänympärysihon hoitotuotteen suositushinta on 57,70 euroa 

 

Vuonna 1966 Clarins toi markkinoille ensimmäisen silmänympärysihon 

hoitotuotteensa Eye Gel -silmänympärysgeelin. Vuonna 1978 Clarins 

kehitti yli 40-vuotiaille naisille suunnatun Extra-Firming  

-voiteensa. Vuonna 1997 Clarins yhdisti vuosikymmenten aikana 

hankkimansa kokemuksen ja osaamisen silmänympärysihon ja 

ikääntyvän ihon hoidosta ja kehitti kaksi silmänympärysiholle 

tarkoitettua Extra-Firming -tuotetta. Vuonna 2013 Clarins esittelee 

uuden näkökulman silmänympärysihon hoitoon entistä 

tehokkaammiksi uudistuneiden Extra-Firming  

-silmänympärystuotteiden myötä.  

Silmänympärysihon kyky vastustaa ikääntymisen merkkejä on heikompi kuin muun kasvojen ihon. 

40 ikävuoden jälkeen silmänympärysiho alkaa veltostua. Silmäluomien veltostuessa silmien muoto 

muuttuu ja silmänseutu menettää nuorekasta ilmettään. 

Clarinsin vuonna 2013 kehittämät uudet Extra-Firming -hoitolinjan silmänympärystuotteet antavat 

uuden näkökulman silmänympärysihon hoitoon. Silmänympärysihon rakenne on joustava, koska sen 

pitää myötäillä silmien liikkeitä. Jotta silmänympärysiho säilyttäisi joustavuutensa ja kiinteytensä, on 

kaikkien sen hyvään kuntoon vaikuttavien tekijöiden oltava yhteydessä toisiinsa. Uudistunet Extra-

Firming -hoitolinjan silmänympärysihon tuotteet vaikuttavat kaikkiin silmänympärysihon hyvää 

kuntoa ylläpitäviin tekijöihin: 

• Kollageenisäikeisiin, jotka ovat vastuussa ihon kiinteydestä 

• Elastiinisäikeisiin, jotka vastaavat ihon joustavuudesta 

• Fibroblastisoluihin, jotka tuottavat kollageeni- ja elastiinisäikeitä sekä GAG-aineita 

• Sidoksiin, jotka kiinnittävät solut säikeisiin 

 

Kohdistettu vaikutus dermiksen säikeiden ja dermiksen solujen välisiin proteiinisidoksiin 

 

Clarins huomioi uusissa silmänympärysihon hoitotuotteissaan dermiksen säikeiden ja solujen väliset 

proteiinisidokset, jotka yhdistävät säikeet ja solut toisiinsa. Nämä proteiineista muodostuvat 

sidokset antavat dermiksen rakenteelle liikkuvuutta ja lujuutta ja ylläpitävät tehokkaasti ihon 

kiinteyttä. 

Tämän vaikutuksen aikaan saamiseksi Clarins hyödyntää kahden kasviuutteen yhdistelmää, joka 

vahvistaa tehokkaasti dermiksen säikeiden ja solujen välisiä proteiinisidoksia. 

• Vihreästä, luonnonmukaisesti tuotetusta banaanista saatu uute aktivoi FAK (focal adhesion 

kinase) ja fibronektiini -nimisten proteiinien muodostumista dermiksessä. Kyseiset proteiinit 

yhdistävät kollageenisäikeet dermiksen soluihin. Lisäksi vihreästä banaanista saatu uute 

vahvistaa kollageenisäikeitä ja lisää kollageenin tuotantoa fibroblastisoluissa. 

  



• Luonnonmukaisesti tuotetusta sitruunatimjamista saatu uute aktivoi emilin-1-nimisen 

proteiinin muodostumista ihossa. Tämä proteiini ylläpitää elastiinisäikeiden oikeaa 

järjestystä dermiksessä ja yhdistää ne kollageenisäikeisiin. Lisäksi sitruunatimjamista saatu 

uute vahvistaa elastiinisäikeitä. 

 

Iän mukanaan tuoman ihon kiinteyden menetyksen lisäksi silmänympärysihon ongelmia ovat 

ryppyjen muodostuminen, silmänalusten tummuus ja silmänympärysihon turpoaminen. 

Ikääntymisen merkkien tullessa enemmän näkyviin silmänseutu muuttuu aiempaa väsyneemmän 

näköiseksi. 

Hoitaakseen näitä edellä mainittuja iän mukanaan tuomia ongelmia Clarins on lisännyt kahteen 

Extra-Firming -hoitolinjan silmänympärysihon tuotteeseen huolellisesti valikoituja kasviuutteita. 

 

Extra-Firming Eye Lift Perfecting Serum -silmänympärysgeeli 

Vähentää tehokkaasti silmänympärysihon turpoamista, silmäpusseja ja tummia silmänalusia 

 

Stressi, unenpuute ja vääränlaiset elämäntavat aiheuttavat silmänympärysihon 

turpoamista ja silmänalusten tummuutta. Iän myötä nämä silmänympärysihon 

ongelmat yleistyvät. Clarinsin löytämä silkkialbitsian uute hidastaa näitä iän 

mukanaan tuomia ongelmia silmänympärysiholla.  

Glykaatio on sokereiden ja proteiinien välinen reaktio. Dermiksessä se kohdistuu 

kollageeni- ja elastiinisäikeisiin aiheuttaen niiden jäykistymistä, jolloin iho menettää 

kiinteyttään. 

Clarinsin laboratoriossaan tekemät tutkimukset ovat osoittaneet, että glykaatio 

vaikuttaa myös verisuonten seinämissä oleviin proteiineihin ja vaurioittaa siten ihon 

mikroverisuonten seinämien rakennetta ja läpäisykykyä. Tämä taas hidastaa 

nestekiertoa, jolloin kudoksiin alkaa kertyä nestettä ja kuona-aineita. Ohuella 

silmänympärysiholla tulokset ovat nopeasti havaittavissa silmänympärysihon 

turpoamisena ja silmänalusten tummuutena. 

Silkkialbitsian uute vahvistaa kuona-aineiden poistumista kudoksesta ja ehkäisee sokerien ja 

proteiinien välistä glykaatiota. Lisäksi se tukee glykaation vaurioittamien proteiinien poistumista ja 

parantaa siten verisuonten seinämien rakennetta. Iän mukanaan tuoma silmänympärysihon turvotus 

alenee. 

Samalla silkkialbitsiasta saatu uute vahvistaa verisuonten seinämiä, jolloin ihon mikroverenkierto 

paranee ja iän mukanaan tuoma silmänalusten tummuus vähenee. 

 

Kaksi toisiaan täydentävää vaikuttavaa ainetta 

Extra-Firming Eye Lift Perfecting Serum -silmänympärysgeeliin on lisätty hevoskastanjan uutteesta 

ja kofeiinista koostuva yhdiste, joka täydentää tehokkaasti silkkialbitsian silmänympärysihon 

turvotusta ja silmänalusten tummuutta vähentävää vaikutusta. 

Kofeiini ehkäisee rasvojen kertymistä silmänympärysiholle ja pienentää siten silmänaluspusseja. 

Hevoskastanjauute taas aktivoi mikroverenkiertoa, jolloin silmänalusten tummuus vähenee. 

Hevoskastanjauute myös tehostaa kofeiinin vaikutusta tuotteessa. 

Silmänympärysiho näyttää levänneeltä, virkistyneeltä ja nuorekkaalta. 

 

Extra-Firming -silmänympärysgeelin sisältämät muut vaikuttavat aineet 

Kauran sokerit muodostavat ihon pintaan ohuen ihoa kevyesti kohottavan kalvon. 

Silmänympärysiho näyttää välittömästi aiempaa kiinteämmältä ja tasaisemmalta. 

Kullanhohtoinen helmiäinen häivyttää optisesti ihon virheellisyyksiä ja antaa sille kauniin hohteen. 

Silmänympärysiho näyttää välittömästi aiempaa virkeämmältä ja raikkaammalta. 



Punajuuresta saatu uute sitoo tehokkaasti kosteutta ihosoluihin ja ylläpitää siten ihon 

kosteuspitoisuutta. 

 

Extra-Firming Eye Wrinkle Soothing Cream -silmänympärysvoide 

Madaltaa tehokkaasti silmänympärysryppyjä 

 

Voiteen sisältämä ruusuvaha muodostaa ihon pintaan ohuen suojaavan 

kalvon, joka tasoittaa välittömästi ihon pintaa ja tekee rypyistä vähemmän 

näkyviä. Extra-Firming -yhdiste yhdessä tokoferolin kanssa auttaa 

vahvistamaan ja uudistamaan dermiksen rakennetta sekä suojaamaan sitä 

vapaiden radikaalien haitallisilta vaikutuksilta. Silmänympärysrypyt 

madaltuvat ja niiden muodostuminen hidastuu.  

Silmänseutu näyttää aiempaa sileämmältä ja nuorekkaammalta. 

 

Extra-Firming -linjan silmänympärysvoide sisältää lisäksi mustaherukkapensaan silmuista saatua 

uutetta sekä karitevoita. Ne rauhoittavat, kosteuttavat ja hoitavat tehokkaasti herkkää 

silmänympärysihoa ja jättävät sen miellyttävän pehmeän ja sileän tuntuiseksi. 

 

Käyttö: 

Clarinsin Extra-Firmig -linjan silmänympärysihon hoitotuotteet on suunniteltu siten, että niitä voi 

käyttää joko yksin tai yhdessä. Extra-Firming Eye Lift Perfecting Serum -silmänympärysgeeliä 

suositellaan käytettäväksi mieluiten aamuisin ja Extra-Firming Eye Wrinkle Soothing Cream  

-silmänympärysvoidetta mieluiten iltaisin. Clarins suosittelee lämmittämään ensin 

silmänympärysihon hoitotuotteet sormien välissä ja painelemaan ne sitten kevyesti 

silmänympärysiholle. Painelu aloitetaan silmän sisänurkasta kohti ulkonurkkaa, ensi alaluomi, ja sen 

jälkeen yläluomi.  

Katso levitysohjeet tarkemmin oheisesta linkistä: 

http://int.clarins.com/Eyes-Lips-Neck/250,en,sc.html 

 

Tuotteiden vaikutukset lyhyesti: 

Extra-Firming Eye Lift Perfecting Serum -silmänympärysgeeli 

• Kiinteyttää ihoa 

• Välitön ihoa kohottava vaikutus 

• Vähentää tehokkaasti silmänympärysihon turvotusta, silmäpusseja ja tummia silmänalusia 

• Kosteuttaa tehokkaasti ihoa 

 

Extra-Firming Eye Wrinkle Soothing Cream -silmänympärysvoide 

• Kiinteyttää ihoa 

• Saa ihon näyttämään välittömästi aiempaa sileämmältä 

• Madaltaa tehokkaasti ryppyjä 

• Jättää ihon miellyttävän pehmeän tuntuiseksi 

• Rauhoittaa ihoa 

 

Clarinsin Extra-Firming -linjan silmänympärysihon hoitotuotteet tulevat myyntiin syyskuussa 2013. 

 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=8091-kahkdjblia&l=FI  

  



 

Lisätiedot: 

BERNER OY, Kulutustavatat-osasto 

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

Kuvausnäytteet: 

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

 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

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

 

 

 

 

 

 

 


