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Binding Aesthetics
and Science

אודות נון אסתטיקס בע”מ
בחברת נון אסתטיקס אנחנו מאמינים שמקצועיות ,מצוינות ואיכות מובילים לתוצאות ולמצב
עור מרשימים ,ושעור פגום שייך לעבר .לכן ,אנחנו מפתחים ומייצרים מוצרי אסתטיקה ייחודיים
ואפקטיביים לטיפול בעור ,תוך הקפדה על האיכות הגבוהה ביותר בכל תהליך העבודה משלבי
הפיתוח דרך הייצור ועד הגעת המוצרים ללקוח.

המוצרים שלנו
קו המוצרים של נון אסתטיקס מספק מענה ותוצאות מרשימות לבעיות אקנה ,נזקי שמש ,היפר-
פיגמנטציה ,איבוד האלסטיות והזדקנות העור .בקו המוצרים ישנם מוצרים טיפוליים עם חומרים
פעילים בריכוזים גבוהים והם ייחודיים בכך שניתן לטפל בעור באופן האפקטיבי ביותר עם חומר
פעיל בריכוז גבוה ללא תופעות לוואי כגון גירוי ,צריבה ,אדמומיות ותחושה לא נעימה במהלך
השימוש וזאת בזכות השימוש בפטנט הבינלאומי ™ COSMEDERM-7בפורמולות המונע את
הגירוי האופייני.

2

המוצרים פותחו על ידי נון אסתטיקס בע”מ | www.noonaesthetics.com

סדרות המוצרים שלנו

“בית מרקחת“ | מוצרים בעלי אפקט טיפולי מובהק ,שפותחו על מנת
לטפל בבעית עור ספציפית (כגון אקנה) .למוצרים אלה ,יש הקבלה
בתרופות ללא מרשם והם כוללים ריכוזים גבוהים של חומר פעיל .היתרון
שמוצרי “בית המרקחת” שלנו מכילים את התוסף ™COSMEDERM-7
(פטנט בינלאומי) שמונע את רגישות העור האופיינית לריכוזים גבוהים של
חומר פעיל ומאפשרים טיפול ממשי בבעית העור.
מוצרי נון ממשפחת ה-
רטינול כריזמה
דאבל-פייט
תרפיוטיק הידרוג’ל
לקטוסרמיד15-
לקטו10-
דאבל-וויט

“תמיכה ושמירה” | מוצרים בעלי אפקט טיפולי לתמיכה ושמירה על
העור מגורמים מזיקים (חשיפה לקרני  UVAו ,UVB-זיהום אוויר ,תזונה
לא מאוזנת ועוד) התורמים למראה עור פגום .מוצרי “תמיכה ושמירה” הם
בעלי איכות טיפולית מוכחת המובילים למראה עור פנים זוהר ,חיוני ובריא.
מוצרי נון ממשפחת ה-
קרם לחות איגלו 24/7
קרם לחות מולטי – ויטמין
קצף ניקוי סי עמוק
TM
אבקה מינרלית להגנה מהשמש Brush&Go
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חומצות  AHAלטיפול ביתי  -עד כמה הן נחוצות?
לא רק שמומלץ להשתמש בחומצות אלפא-הידרוקסיות לטיפול ביתי ,אלא חובה להשתמש בהן
על מנת להשיג את התוצאות הרצויות .מבין החומצות האלפא -הידרוקסיות לשימוש ביתי ,מומלץ
על החומצה הלקטית לשימוש ארוך זמן .שימוש בחומצה הלקטית בריכוז של  10%-15%במשך
תקופת זמן ממושכת מאפשר להשיג שיקום אפידרמלי ודרמאלי:
 חידוש ושיקום מבנה האפידרמיס ע”י פעולת המסה  -קילוף ברמה התאית המשפר את איכות
וצפיפות השכבה הקרנית ,מחליק את מרקם העור ,משפר את אגירת הלחות ומעבה ומחזק את העור.
 הידראציה אפידרמלית כה אקטיבית שאין חומר המשתווה לחומצה הלקטית בתוצואותיה.
היות והלקטית היא חלק מפקטור הלחות הטבעי ( ,)NMFיש לה יכולת להעלות את רמת הלחות
בעור ולא רק לשמור עליה קבועה.
 בחומצה הלקטית ניתן להשתמש ללא הגבלת זמן ,ללא הפסקות ,בכל עונות השנה וכן באזור
העיניים והצוואר.
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תמיכה בהפחתת היפר-פגמנטציה.

לקטו10-

| Lacto-10

קרם פעיל טיפולי המבוסס  10%חומצה לקטית בשילוב
™( COSMEDERM-7פטנט בינלאומי) למניעת הגירויים
האופייניים לשימוש בחומצות אלפא הידרוקסיות ( .)AHAנטול
שומן ,נספג בקלות ומשאיר הרגשה נעימה.







מאיץ את חידוש העור תוך כדי עידון המרקם ושיפור הגוון
מעלה את צפיפות העור וגמישותו
עוזר בהגברת הלחות הטבעית בעור
בולם את היווצרותם של קמטים וקמטוטים
מעדן קווים דקים
באופן ייחודי בטוח לשימוש בקרבת העיניים

משתלב עם כל תכשיר קוסמטי אחר או משחה רפואית.

תרפיוטיק הידרוג’ל

| Therapeutic Hydrogel

אמולסיה קלה ומאזנת המבוססת על  10%חומצה לקטית בשילוב
 2%חומצה סליצילית ועם ™( COSMEDERM-7פטנט בינלאומי).
למניעת הרגישויות האופיניות בטיפול עם חומצות.
התכשיר משפר את האיכות של עור מעורב עד שמן ומספק טיפול
אינטנסיבי ללא גירוי או אדמומיות.







מחדש את העור ,מבהיר ומחליק אותו
מסיר ברק אופייני לעור שמן
מטפל בראשים שחורים (קומודונים) ע”י פתיחת הנקבוביות
מביא לריפוי מהיר יותר של פצעונים
מעניק לחות
מקנה לעור מראה נקי ,חלק וזוהר
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הסוד המדעי שמאחורי אפקטיביות AHA

בתעשיית האנטי-איג’ינג

היום ידוע כי הסוד מאחורי הגברת אפקטיביות מוצרי ( AHAחומצות אלפא-הידרוקסיות)
טמון בצמד משתנים :ריכוז גבוה ברמת ( pHחומציות) נמוכה .השאלות המתבקשות הינן :מהו
הריכוז הנדרש לקבלת יכולת הצערת עור אמיתית (בניגוד לאפקט זמני המושג על ידי קרם
לחות) ,כמו גם מהי רמת ה pH -הנמוכה ביותר אשר תאפשר לחומרי ה AHA -לעבוד במיטבם?
בדיקה מקיפות של מידע קליני ,אודות האפקטיביות של תכשירי חומצת  AHAויכולות
הצערת העור מראה כי כאשר ריכוז החומצה החופשית הוא  AHA 4%( ,0-2%ברמת pH
 ,)3.8התרכובת עובדת רק כקרם לחות .מירב המוצרים בשוק מכילים ריכוז שכזה .המציאות
המדעית מראה כי רק כאשר ריכוז החומצה החופשית מגיע ל AHA 8%( 4%-ברמת  pHשל
 ,)3.8העור נעשה חלק יותר ושינויים ביו-כימיים המקושרים להצערת העור מתחילים לקרות.
אך כשמדובר ב –  4%חומצה חופשית כל רמה מעבר לרמה זו ,גירוי בצורת אדמומיות ,עקצוץ
ותחושת בעירה בעור ,גדלים משמעותית .זוהי בדיוק הסיבה שמוצרי  AHAהנמכרים על ידי
חברות הקוסמטיקה מוגבלים לריכוז  AHAשל  8%ברמת  pHשל .3.8
טיפול אנטי אייג’ינג עם תכשיר בריכוז גבוה גם לעור רגיש
אז איך אנחנו בנון מאפשרים שימוש יום יומי בריכוז גבוה של חומצה לקטית ( )15%ב pHנמוך?
הודות לתוספת הרכיב ™ - COSMEDERM-7כך ניתן להגן על העור ,אפילו הרגיש ביותר,
ועדיין להשיג תוצאות של טיפול אנטי אייג’ינג אפקטיבי ,תוך שהעור מוגן יותר מתופעות דלקתיות
(אדמומיות ,גירוי).
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לקטוסרמיד15-

| LactoCeramide-15

קרם פעיל במיוחד לטיפול אנטי-אייג’ינג יעיל ובטוח .מבוסס על  15%חומצה לקטית pH 3.2
בשילוב מנצח עם הסרמידים מסוג  .2,3,6בתוספת של ™( COSMEDERM-7פטנט בינלאומי)

למניעת הגירויים האופייניים לתכשיר בריכוז גבוה של חומצה לקטית.
המוצר פותח לפי גישה חדשנית העוקבת אחר עקרונות הקורנאו-תרפיה ,טיפול שבצורה עקבית
משיב את שכבת הקרן למבנה טבעי ותקין יותר ,ונעשה בו שימוש רק ברכיבים ה”שייכים”
למבנה הפיזיולוגי של השכבה הקרנית:
חומצה לקטית המרצה והתחדשות העור ,שיפור משמעותי במרקם וברמת הלחות ,סיוע
בטשטוש כתמים וקווים עדינים ,מעלה את צפיפות העור וגמישותו.
סרמידים מהווים העתק מושלם ללפידים הנמצאים בשכבת העור העליונה ובכך מסייעים
בתיקון פגמים בשכבה הקרנית ויוצרים שכבה תקינה ועמידה בפני מפגעים.
לקטוסרמיד:15-
 ממריץ את התחדשות העור
 מעלה את צפיפות העור וגמישותו
 מטשטש כתמים ובולם התפתחות פיגמנטציה
 מקטין באופן משמעותי את הופעתם של קמטים וקמטוטים
 עוזר בהגברת הלחות הטבעית בעור ושמירתה
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סוגיית ההגנה מפני השמש
אפילו קרם ההגנה ההאיכותי והאמין ביותר מגן עלינו לפרק זמן מקסימלי של שעתיים .זאת
אומרת ,שכאשר אנחנו מורחים את הקרם בבוקר ואז יוצאים בשעות הצהריים לקחת את
הילדים/לשבת בבית קפה/לנהוג ,אנחנו לא מוגנים כלל וחשופים לנזקי השמש .אך גם אלה
שמבינים את כל זה ,מגיבים בחוסר אונים“ :אבל אי אפשר לחדש את קרם ההגנה מעל איפור”
וכך הסיפור ממשיך ,כתמי הפיגמנטציה מתכהים והעור ממשיך להינזק ע”י השמש .הרי ברור
שאין טעם לבזבז זמן וכסף לתיקון אותם נזקים בעוד כשלא מגינים על העור בצורה יעילה
ורצינית מלכתחילה.
פיתוח האבקה המינרלית להגנה מהשמש של חברת נון אסתטיקס מאפשר לחדש את ההגנה
בכל מקום ובכל עת ,גם מעל איפור!! האבקה המינרלית שקופה ומגינה מכל ספקטרום הקרניים
(  UVAו )UVB -נמצאת במיכל נוח שבסופו מברשת.
נתון ה SPF -במקדמי ההגנה מתאר את משך ההגנה רק מפני קרני ה UVB -שבגללן העור
מאדים ונשרף (קרינה זו לא חודרת דרך זכוכית) ,אך אינו מצביע על משך ההגנה מ  ,UVAשהינו
למעשה זהה בכל הקרמים – כשעתיים בלבד .בגלל זה חשוב לוודא שבמקדם ההגנה קיימת
הגנה גם מפני קרני ( UVAקרינה זו חודרת דרך זכוכית) וחשוב לחדש את ההגנה מהשמש
לאחר שעתיים לכל היותר .קרינת  UVAמשוייכת להפרעות פיגמנטציה מרכבות ,ליצירת
רדיקלים חופשיים ,לפגיעה בקולגן והזדקנות העור ,וכן לסרטני עור..
חשוב להגן על העור גם בחורף ,ובמיוחד במדינה כמו ישראל .קרני ה UVA -הם הקרניים הכי
מסוכנות לבריאות העור והן חודרות לא רק דרך זכוכית ,אלא גם דרך עננים.
האם ניתן להשתמש במידה והעור בעייתי/אקנטי?
אפשר ומומלץ .יתרה מכך ,פותחה אבקה במיוחד לעור שמן/בעייתי עם קומפלקס אנטי-
בקטריאלי ועם יכולת ספיחת עודפי שומן.
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אבקה מינרלית להגנה מהשמש

Brush & Go™ | SPF 30

™ Brush & Goאבקה מינרלית לשימוש מידי ולהגנה מנזקי השמש ,מקרני UVA / UVB

ומקרניים מסוג אינפרה אדום .מונע נזקי שמש כגון כוויות ,פיגמנטציה ופוטו-אייג’ינג.
™ Brush & Goמבוסס על חסמי שמש פיזיקלים ה”המחזירים” את קרינת ה  - UVבאפקט
מראה ,והינו פשוט למריחה ולשימוש חוזר במהלך היום .מתאים גם לשימוש מעל איפור ומייק
אפ ,ושומר מהתחממות העור .שומר על מראה רענן ואינו משאיר תחושה שומנית.
מתאים לשימוש על ידי נשים ,גברים וילדים (מעל גיל  6חודשים).







מיוצר ממינרליים טבעיים ()100%
פשוט לשימוש בכל זמן ובכל מקום
המוצר מכיל כמות אבקה המשמשת ליותר מ  -300שימושים
גימור מט
אינו מכיל טלק
המוצר אינו רגיש לחום (כך שניתן להשאירו באוטו)

לעור שמן  /מעורב

לכל סוגי העור

מהדורה מיוחדת:
מכיל מינרלים מים המלח
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כיצד ניתן למנוע היווצרות או התכהות
של כתמי פיגמנטציה בקיץ?
הנוסחה המוצלחת במלחמה נגד היווצרות/התכהות של כתמי פגמנטציה היא שימוש ביתי
בשילוב הבא :רטינואידים+חומצה לקטית+מעכבי פיגמנט+הגנה מהשמש .ידוע שסוד ההצלחה
בטיפולי פיגמנטציה הינה העקביות ,ההתמדה והשימוש הרציף בחומרים אלו.
הרטינואידים -שימוש קבוע ברטינואידים תורם רבות לאיכות העור ,תהליכי אנטי-אייג’ינג
וחידוש העור .טיפול אפקטיבי בנזקי שמש מחייב שימוש עקבי ברטינואידים .השימוש ברטינול
בתוספת הפטנט ™ COSMEDERM-7ממזער את תופעות לוואי ואת רגישות היתר לקרינת
השמש.
את התוצאות והשיפור בעור ניתן להתחיל להרגיש תוך שבועיים שלושה ,במיוחד אם העור
מבוגר יותר .תוצאות משמעותיות בתיקון מבנה העור וחיזוקו ,ניתן להשיג לאחר תהליך ארוך
יותר של מספר חודשים .חשוב לזכור ,שבתהליכי הבהרה ואנטי-אייג’ינג לשיקום העור ,אפקט
הטיפול הוא מצטבר ,ותוצאות אופטימליות מהשימוש ניתן לראות עם הזמן והשימוש הרציף.
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רטינול כריזמה

| Retinol Charisma

אנטי אייג’ינג סקין בוסטר -סרום בעל נוסחה חדשנית :מחדש ,מבהיר ,ממצק ומפחית הופעת
קמטוטים .ממצק את טקסטורת העור ומאחד את הגוון .המוצר זמין בשלוש דרגות של
ריכוזים .Retinol 1.0%, Retinol Delicate 0.3%, Retinol Plus 1.6% :בשילוב עם
™( COSMEDERM-7פטנט בינלאומי).
מכיל:





קומפלקס רטינול מקופסל -ממריץ את התחדשות העור
אלפא ארבוטין -נגזרת צמחית להידרוקינון הפועלת ביעילות להבהרה
ובולמת הפרשות יתר של פיגמנט מלנין.
חומצה קוג’ית -מרכיב להבהרת העור.
ליפטינג פקטור.
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כיצד החומצה האזלאית וויטמין  Cמבהירים את כתמי
הפיגמנטציה ובאיזה ריכוז?
דאבל-וויט בעל אפקט כפול להבהרת כתמי העור
 11% :Aויטמין  Cבנגזרות יציבות
 20% :Bחומצה אזלאית ותרכיז פרופוליס
החומר הראשון ( )Aבדאבל וויט הינו  ,Vit C Serum 11Sהמכיל מספר נגזרות מתקדמות
ויציבות של ויטמין סי .מספק פתרון מקיף להבהרת העור .סופח רדיקלים חופשיים מהאפידרמיס
וגם מהדרמיס .משפר ייצור וכמות סיבי קולגן .מעכב את פעילותם של שני סוגי אנזימים
שפוגעים בקולגן .מגן מפני נזק שנגרם לדנ”א מקרינת  UVומחזק את דפנות כלי הדם.
החומר השני ( )Bבדאבל וויט מכיל חומצה אזלאית  20%הגורמת ללהפחתה של ייצור
הפיגמנט החום מלנין ע”י עיכוב התהליך המייצר אותו .ע”פ קריטריונים מדעיים ,החומצה
האזלאית מתקרבת להגדרה של התרופה המושלמת :היא יעילה במיוחד מצד אחד -ובטוחה
לחלוטין מצד שני .גם בעור כהה ,גם בהריון והנקה וגם בקיץ!
לחומצה האזלאית יש תכונה ייחודית  -היא מתבייתת ספציפית על אזורים המייצרים
פיגמנטציית-יתר ,ולא מבהירה אזורים עם פעילות תקינה של ייצור מלנין .חוץ מהבהרה,
לחומצה האזלאית יש תכונות נוספות בתחום האנטי-אייג’ינג  -חידוש ,שיקום ,החייאה ותחזוקה
כללית של העור.
את התכונות השיקומיות של התכשיר מרגישים באופן מיידי! העור יותר חלק ,זוהר ומלא חיים.
משך הטיפול המינימלי לקבלת תוצאות בהבהרה הוא לא פחות משלושה חודשים .במקרים של
כתמים עמוקים וקשים הטיפול לוקח משך זמן רב יותר ,וכדי שהטיפול יהיה יעיל ,יש לשלב גם
רטינואידים ,חומצה לקטית והגנה מהשמש בשימוש יום-יומי .כמו כן ,גם כאשר הושגו תוצאות,
חשוב להשתמש במעכבי פיגמנט באופן קבוע וללא הפסקות לשם שימור.

12

דאבל וויט

| Double White

דאבל-וויט לטיפול אינטנסיבי להבהרת כתמי עור .המוצר הוא שילוב של שני חומרים :וויט סי
סרום  11%( 11Sשל ויטמין  Cיציב) ואזלאיק  20קרם ( 20%חומצה אזלאית).
שילוב זה של קרם  20אזלאיק ( 20%חומצה אזלאית עם ™ )COSMEDERM-7ושל 11S
 Vit Cסרום ( 11%נגזרת יציבה של ויטמין  )Cהוא תערובת רבת עוצמה המסייעת בהפחתת

פגמנטצייה וגוון לא אחיד ,משקמת ומחזקת את מבנה העור -לטיפול אינטנסיבי בעור לא אחיד.
לכל סוגי העור לשימוש בכל עונות השנה ללא גירוי או דלקת.


ריכוז גבוה במיוחד של חומצה אזלאית בשילוב עם ™COSMEDERM-7

(פטנט בינלאומי) מבטיח הבהרה אינטנסיבית ללא הגירוי האופייני .
 שילוב מיוחד של הנגזרות החדישות והיציבות של ויטמין C
נותן מענה מקיף להבהרת העור.
בנוסף הדאבל-וויט:
 משפר את מרקם העור
 מהווה אנטיאוקסידנט עוצמתי ( גם באפידרמיס וגם בדרמיס)
 בעל יכולות אנטיאייג’ינג גבוהות :בולם באופן דרסטי את פעילות האנזים
מפרק הקולגן ומגן על ה DNA -של תאי העור.
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אקנה
המלחמה באקנה הינה בכמה חזיתות  -מניעת החסימות בנקבוביות ,טיפול בחיידקים ,צמצום
הפרשות השומן ,טיפול בסימנים ואיזון רמת החומציות של העור.
דאבל פייט בעל אפקט רחב מאד לטיפול בעור שמן/בעייתי:
 2% :Aחומצה סליצילית 10% ,חומצה לקטית
 20% :Bחומצה אזלאית ותרכיז פרופוליס
החומר הראשון ( )Aבדאבל פייט מכיל חומצה סליצילית וחומצה לקטית ,שתיהן בעלות
אפקט מקלף ,ותורמות להחלקת העור וריפוי מהיר של הפצעים .לחומצה הסליצילית גם אפקט
אנטי בקטריאלי ואנטי דלקתי .החומצות משמשות כפילינג יום יומי שפותח פקקים וסתימות
בנקבוביות .בתכשיר קיימים מרכיבים התורמים לאיחוי ולשיקום רקמות פגומות ורכיב חדיש
השומר מפני בריחת לחות מהעור.
החומר השני ( )Bמכיל חומצה אזלאית ,הידועה כהורגת חיידקים ,מטפלת בסימנים חומים,
מפחיתה את ריכוז ההורמון האחראי להפרשת השומן מהעור וכגורם מקלף המסייע בחידוש
העור .השימוש בחומצה אזלאית לא מאפשר לחיידקים שמעורבים בהתפתחות הפצעים לפתח
עמידות! לכן ,ניתן להשתמש בה לזמן בלתי מוגבל ביעילות ,ורמת יעילותה אף תעלה על
יעילותו של תכשיר אנטיביוטי לאחר תקופת שימוש ממושכת..
טיפול פוסט דלקתי  -התכשיר מטפל בסימנים החומים-סגולים שנשארים אחרי פצעים בעור
כהה ,וגם מונע התפתחות סימני חומים בפצעים המחלימים.
חשוב להדגיש  -הצלחת הטיפול מחייבת התמדה .ככל שמשתמשים יותר זמן יעילות התכשיר
עולה .כאשר משתמשים בתכשיר באופן קבוע העור מתאזן ,נהיה חלק יותר ,הפצעים מחלימים
מהר יותר ועם הזמן גם מתפתחים פחות פצעים.

לפני
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אחרי

לפני

אחרי

דאבל פייט

| Double Fight

דאבל-פייט לטיפול אינטנסיבי לעור שמן  /בעייתי:
שילוב זה של טרפיוטיק הידרוג’ל ( 10%חומצה לקטית  2% +חומצה סליצילית) וקרם
אזלאיק  20%( 20חומצה אזלאית) בתוספת ™( COSMEDERM-7פטנט בינלאומי) להורדת
הרגישויות האופייניות לשימוש בחומצות.
התכשיר מאפשר שיפור באיכותו של עור בעייתי וטיפול אינטנסיבי בעור עם פצעים ,קומדונים
ועור מודלק בצורה כרונית (אקנה ,סבוריאה) וזאת בהפחתה משמעותית של תופעות הלוואי
האופייניות.
 מסייע באיזון התהליך הגורם לחסימות של הנקבוביות והיווצרות דלקות.
 מחליק את מרקם העור
 בולם בצורה משמעותית את התרבותם של כל סוגי החיידקים השונים
המעורבים באקנה.
 מטפל בפיגמנטיה פוסט אקנטית.
 משתלב עם משחות רפואיות.
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פפטיד יעיל
ידוע היום ,שעם היסטוריית החיים ועם הגיל ,העור מפתח מיקרו דלקות המשבשות את
התפקוד שלו .חלבונים מעוררי דלקת הנקראים ציטוקינים קיימים בעור החל מיום היוולדנו,
אך עם הגיל רמת הציטוקינים עולה ,ותפקוד העור הולך ויורד .הרכיב טטרא פפטיד 7-מוריד
את רמת ההציטוקינים הגורמים לבעיות ( )IL-6ומאפשר לעור לחזור למצב תפקודי נכון יותר.
פפטיד זה יעיל ביותר גם במצבי דלקת הנגמרת על ידי גורם חיצוני כגון חיידקים או פטריות
(למשל אקנה וסבוריאה) ,ויתרום רבות לתהליכי הריפוי של העור.
חומצה היאלורונית ידועה כספוג מולקולרי של לחות .למעשה ,מדובר בסוג של סוכר אשר
ביכולתו להחזיק מים פי  1000ממשקלו .החומצה ההיאלורונית הינה החומר אשר נותן את
הנפח במעמקי העור והינה חלק ממערך הלחות הטבעי של האפידרמיס.
לצמח הארניקה היסטוריה ארוכה של שימוש כצמח מרפא ברחבי אירופה .שמות רבים
שהוענקו לו במהלך השנים כמו “פרח המלאכים”“ ,פרח האנרגיה” מצביעים על יכולות הריפוי
האדירות של הצמח .בקוסמטיקה הארניקה מצויין להרגעה ,טיפול בנפיחויות ,בצקות ואף
שטפי דם של העור.
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קרם לחות איגלו 24/7

| Igloo Moist 24/7

קרם לחות מרגיע ומקרר (טכנולוגית קירור מתקדמת) ,מבוסס על לחותן טבעי (חומצה
היאלורונית) ,מרגיע את העור (ארניקה אקסטרקט) ,מעכב את הופעת סימני ההזדקנות ,משפר
את גמישות ואת מיצוק העור ובולם התפתחות דלקות בעור (טטרא פפטיד.)7-
מכיל סט שלם של חומצות אמינו חיוניות ,מספר גדול של ויטמינים ומינרלים (ספירולינה) וכן
אנטיאוקסידנט (אשכולית אקסטרקט) .מתאים לכל קבוצות הגיל.
בקרם איגלו  24\7מצוין להשתמש גם כדי ללחח ולהזין את העור באופן שגרתי ,וגם כדי
להפחית רגישויות מטיפולים קוסמטיים אינטנסיביים .הקרם מצוין גם לתמיכה ולחות במצבי
דלקות כגון אקנה וסבוריאה.
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נזקים מורכבים הנגרמים מקרינת השמש
כולנו יודעים על משמעות הנזקים ארוכי הטווח הנוצרים בעור מקרינת  ,UVאך מעטים שמעו
על הנזקים אשר גורמת קרינת ( IRקרינה מחממת) .כאשר העור מתחמם נוצרות מיקרו-
טראומות המשפיעות על מבנה ותפקוד התאים בעור .עור בהיר יגיב בשינויים הקשורים למבנה
(התפתחות של סולאר קרטוזיס ולנטיגו) ,ובעור כהה הנוטה לפיגמנטציה ,אזור הכתמים יתחמם
יותר חזק (כמו בגד שחור בשמש) ,וההתחממות תוביל להתכהות הכתם.
יחסית לא מזמן מדענים גילו מיקרו-אורגניזמים החיים במים תרמיים (˚ ,)70Cוחקרו כיצד
התאים אינם נהרסים בחום זה ,ולאחר מחקר גילו על קיומו של  Fermentספציפי אשר מונע
את התפתחות המיקרו-טראומות ומגן על התאים ועל חלבוני המטריקס הדרמלי מנזק.
בתהליכים ביוטכנולוגיים הצליחו להפיק את אותו  Fermentשניתן להוסיפו לקרם יום,
ומשמש כגורם המגן על העור מתוצאות ההתחממות לשעות ארוכות.
בקרם  MultiVitישנו שילוב מדויק של רכיבי הגנה מ ,UV -תוספת הThermus -
 Thermophillus Fermentוכן שילובם של אנטיאוקסידנטים ,מספקים ביחד הגנה מקיפה

מפני קרינת השמש.
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קרם לחות מולטי-ויטמין | MultiVit Daily Cream
הדור החדש של הגנה מרבית מפני קרינת השמש והרדיקלים החופשיים .מכיל ויטמינים.B,C, E :
פעילות אנטי-גליקציה למניעת נזק למבנה החלבונים ,משפר את איכות העור הכללית על ידי שיפור
ברמת הלחות  ,חלקות העור והזוהר.





הגנה מפני קרינת  UVA/UVBוIR -

קשירת ומניעת התייבשות העור למשך זמן ממושך (חומצה היאלורונית)
פעילות אנטי-גליקציה למניעת נזק למבנה החלבונים
()Thermus Thermophillus Ferment

 מכיל ויטמינים  B3 (Nicotinamide), Cו.E -
 מתאים לכל קבוצות הגיל.
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