
uutta
philosphyn ihonhoitolaboratiorio, jota pidetään ihonkuorinnan asiantuntijana,

esittelee uuden kotikäyttöön tarkoitetun microdelivery overnight anti-aging

peel -kuorinnan. Se on kahdesta tuotteesta koostuva, iholle jätettävä anti-aging-

kuorinta, joka hoitaa tehokkaasti näkyviä ikääntymisen merkkejä ihossa: rypyt,

ihon veltostuminen ja laajentuneet huokoset. microdelivery overnight anti-

aging peel -kuorinassa tehokas kuoriva vaikutus yhdistyy yönaamion hoitaviin

ominaisuuksiin. Hellävaraisuutensa ansiosta kuorinta sopii niin aiemmin

kuorintaa käyttäneille kuin sitä ensi kertaa käyttävillekin.

taustaa
Viimeisin ihonkuorinnasta saatu tieto osoittaa, ettei perinteinen kuorinta ole

paras mahdollinen hoito iholle. Jotta kuorinnassa irronneen liiallisen kuolleen

solukon alapuolella sijaitsevat solut hyötyisivät parhaalla mahdollisella tavalla

kuorinnasta, ne tarvitsevat erityistä hoitoa. Erityisesti tämä on havaittavissa

välittömästi kuorinnan jälkeen, kun iho on vastaanottavaisimmillaan

hoitotuotteille. Tämä on ollut philosphy-sarjan kuorintojen perusajatuksena jo

yli 18 vuoden ajan.

philosophy: jos ei luovu mistään, ei saa mitään tilalle

Lehdistötiedote syyskuu 2015

teknologia
Miten kuorinta voi olla samalla tehokas ja hellävarainen? microdelivery overnight anti-aging peel -kuorinnan vaikutus perustuu

kahteen tekijään: korkealuokkaisiin vaikuttaviin aineisiin ja ainutlaatuiseen kuljetusmekanismiin.

Vaikuttavat aineet viedään ihoon kaksivaiheisesti:

Vaihe 1: alpha- ja betahydroksihappoja sisältävä, iholle jätettävä kuorintaneste: iholle jätettävä kuorintaneste, joka sisältää

korkealaatuista glykolihappoa ja maitohappoa.  Neste lämpiää joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa ja lämmittää hellävaraisesti

ihon pintaa samalla, kun se kuorii ihon pinnasta kuollutta solukkoa. Iholle jätettävä kuorintaneste valmistaa ihon

vastaanottamaan parhaalla mahdollisella tavalla yögeelin hoitavat ominaisuudet.

Vaikuttavat aineet:

Glykolihappo:

Maitohappo:

Salisyylihappo:

Kuorinnassa käytetään korkealuokkasta, erittäin pienikokoista alfahydroksihappoa. Pienen kokonsa tähden

se vaikuttaa tavallista nopeammin ja syvemmällä ihossa. Glykolihappo aktivoi ihon iän myötä hidastuvaa

solutoimintaa, irrottaa kuollutta solukkoa ihon pinnasta ja kirkastaa ihon sävyä.

Hellävarainen alfahydroksihappo, joka aktivoi ihon iän myötä hidastuvaa solutoimintaa.

Betahydroksihappo, joka aktivoi hellävaraisesti ihon uusiutumisprosessia ja kirkastaa ihon väriä.

“toisin sanoen microdevilery-tuotteet sekä ottavat että antavat”, sanoo philosophyn tieteellinen asiantuntija muriel pujos.

“microdelivery-tuotteiden markkinoille tulon jälkeen tuotteita on pidetty hellävaraisina ja samalla tehokkaasti kuollutta solukkoa

ihon pinnasta irrottavina tuotteina, jotka myös tuovat iholle sitä hoitavia aineosia. Microdelivery-tuotteisiin lisätään mm.

alfahydroksihappoja, c-vitamiinikiteitä ja/tai entsyymejä. Samanaikaisesti kuorintamme hoitavat ihoa peptidien ja c-vitamiinin

avulla. microdelivery overnight anti-aging peel -kuorinta on jotain täysin uutta. Se on kaksivaiheinen, iholle jätettävä hoito, joka

toimii yön ajan irrottaen kuollutta solukkoa ihon pinnasta. Samalla se tuo ihon pintaan jääville soluille hoitavia aineosia, jotka

vaikuttavat yönaamion tavoin.



Vaihe 2: youth-extending night -geeli: uuden tyyppinen, kurkun tuoksuinen hoitogeeli, joka levitetään kuorintanesteen

päälle. Geeli sisältää ihoa vahvistavaa auringonhattu-uutetta, ihon ikääntymisen merkkejä hidastavia peptidejä sekä

kaurauutetta ja bisabololia, jotka rauhoittavat ja kosteuttavat ihoa. 

Vaikuttavat aineet:

Auringonhattu-uute:

Bisabolol:

Kaurauute:

Peptidit:

Testitulokset
microdelivery overnight anti-aging peel -kuorinnalla tehdyt kliiniset- sekä kuluttajatestit osoittivat seuraavaa:

• yhden käyttökerran jälkeen, 74% testiin osallistuneista huomasi ryppyjen ja juonteiden madaltuneen.

• kolme käyttökertaa viikossa, 88% testiin osallistuneista huomasi huokostensa supistuneen.

• neljän viikon käytön jälkeen, 100% testiin osallistuneista huomasi ihonsa kiinteytyneen.

microdelivery overnight anti-aging peel -kuorintaa suositellaan käytettäväksi 2-3 kertaa viikossa parhaiden hoitotulosten

saavuttamiseksi.

microdelivery overnight anti-aging peel -kuorinta, hoitoneste 50 ml/hoitegeeli 60 ml, suositushinta 74,00 euroa.

microdelivery overnight anti-aging peel -kuorinta on myynnissä lokakuussa 2015.

Tuotekuvat:

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=14869-eddbalafic&l=FI

Uusimmat tiedotteemme:

http://news.cision.com/fi/berner-oy
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BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto

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

philosophy is...

the wellbeing beauty brand offering efficacious skin care, bath and body products and fragrances to help women look, live and feel their best. we want to 

inspire beautiful skin as well as beautiful days by wrapping scientifically proven ingredients with insight and inspiration. we empower our community with 

hope and grace to touch hearts and heal minds. founded in 1996, philosophy is part of the coty, inc. portfolio with headquarters in phoenix and new york. learn 

more at philosophy.com; follow us on twitter/instagram @lovephilosophy; facebook.com/philosophy

Kasviuute, joka toimii tehokkaana antioksidanttina sekä lisää sirtuiinien tuotantoa ihossa. Sirtuiinien, 

joita kutsutaan myös pitkän elämän molekyyleiksi, määrä vähenee iän myötä. Sirtuiinien tehtävänä on 

vahvistaa solujen puolustusmekanismia, pidentää terveiden solujen ikää ja ehkäistä ikääntymisen

merkkien näkymistä ihossa aktivoimalla ihon uusiutumista.

Ihoa tehokkaasti rauhoittava aineosa.

Rauhoittaa ihoa.

Yhdistelmä peptidejä, jotka elvyttävät ihon toimintoja ja ehkäisevät ihon ennenaikaista vanhenemista.


