Uut Eucerinilt®

HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT
Nahka siluv toode, mis aitab sul veelgi paremini võidelda kortsude
vastu: nooruslik nahk ilma süstideta.
Eucerin® viimane täiendus sarjale optimeerib kaasaja naise igapäevast ilurutiini.
Viimaste aastate jooksul esile kerkinud uute kortse täitvate ainete rohkus
kõneleb nii mõndagi meie soovidest. Üha enam ja enam naisi soovib proovida
viimaseid vananemisvastaseid teaduslike uurimuste tulemusi omal nahal.
Mõned tänapäeva kõige populaarsematest ja ohutumatest kortsutäitjatest, mis
on soositud ka dermatoloogide poolt kogu maailmas, põhinevad
hüaluroonhappel – looduslikul suhkrul, mida leidub kõigi elusolendite kudedes.
See aitab säilitada naha volüümi ja niiskustaset, sidudes kuni 6l/g niiskust ning
olles võimeline kasvama 30 kordseks võrreldes oma mahuga.
Aeg, UV-kiirgus ja teised välised ning sisemised faktorid nõrgestavad naha enda
hüaluroonhappe kvaliteeti ja vähendavad selle taset. Nahk seob vähe niiskust
ja kaotab oma mahukust. Selle tulemusel võib sidekude nö “sisse langeda” ja
tekkida korts. Siiski, ehkki need protseduurid nõuavad minimaalset sekkumist,
tuleb neid sooritada arsti käe all ja tulenevalt nende piiratud kestvusest,
nõuavad ka korduvaid suuri kulutusi.
Saanud inspiratsiooni professionaalsetest hooldustest, lõid Eucerini® teadlased
2006 aastal unikaalse nahahooldussüsteemi: Hyaluron-Filler’i. Sellest sai üks
edukamaid lansseeringuid Euroopa apteekides, olles välja müüdud juba turule
tuleku algfaasis. 2008 aastal oli HYALURON-FILLER PÄEVAKREEM jätkuvalt nr.1
kortsudevastane toode mitmetes Euroopa riikides, sh ka Hispaanias ja
Saksamaal.
Edulugu jätkub ka nüüd – Eucerin® HYALURON-FILLER KONTSENTRAADI
lansseerimisega.
Efektiivselt nahka täitev – Eucerin® HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT
Eucerin®’i uus luksusliku koostisega HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT on kõrge
kontsentratsiooniga kortsutäitja, mis on loodud naistele vanuses 35+, kes
soovivad ilma süstideta saada siledamat ja nooruslikumat nahka. Kerge koostise
tõttu imendub toode kiiresti . Hüaluroonhappe ja saponiini kombinatsioon
reaktiveerib naha oma hüaluroonhappe taastootmist, et ka kõige sügavamad
kortsud saaksid seestpoolt väljapoole täidetud – ohutult, mugavalt, ilma
süstideta.
Olles tihedas koostöös dermatoloogidega, on Eucerin® alati kaasas kõige
ajakohasemate
dermatoloogiliste
teadmistega,
et
garanteerida
vananemisvastaste toodete usaldusväärsus ja efektiivsus. HYALURON-FILLER’i
KONTSENTRAADIS oleme me kombineerinud testitud ja tulemusrikast ainet
saponiini ühes lühikese ahelaga hüaluroonhappega: uuringud näitavad, et
lühikese ahelaga hüaluroonhappe fragmentidel on madal molekulaarne kaal,
mis lubab neil tungida sügavamatesse epidermise kihtidesse – veelgi paremaks
seespidiseks kortsude täitmiseks.
Samal ajal toimib saponiin, olles üks efektiivsemaid hüaluroonhappe sünteesi
stimuleerijaid, hüaluroonhappe taseme optimeerijana nahas.
Ainult Eucerin® kasutab kõrgelt kontsentreeritud lühikese ahelaga
hüaluroonhappe ja saponiini kombinatsiooni, seega võid sa omal nahal kogeda

hämmastavat sügavuti toimivat kortsudevastast efekti: nahateaduse kunsti ja
ülimat luksust koos.
Koos on nad veelgi tugevamad...
HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT toimib täiuslikus sünergias koos HYALURONFILLER PÄEVA- ja/või ÖÖKREEMIGA. Miks? Kuna kontsentraat tõhustab kreemi
toimet ja vastupidi: kerge koostisega toode on töötatud välja nii, et optimaalselt
transportida lühikese ahelaga hüaluroonhapet naha sügavustesse. Kreemid
sisaldavad aga pika ahelaga hüaluroonhapet, mis taastavad koheselt naha
volüümi nõnda, et ülemistes nahakihtides asuvad kortsukesed saavad
silmnähtavalt silutud. Veelgi enam, päevakreem väldib enneaegset UVkiirgusest põhjustatud vananemist. Nii päeva- kui öökreem pakuvad ka nahale
vajalikke elutähtsaid lipiide.
Loomulikult ei ole HYALURON-FILLER’i KONTSENTRAADIL samasugust efekti kui
süstidel ja seetõttu ei ole need ka päris süsti aseaineks mõeldud. Siiski näitavad
nii kliinised uuringud kui kodukasutajate testid kontsentraadi efektiivsust ka
sügavate kortsude vähendamisel seestpoolt.
HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT sobib suurepäraselt jumestuse aluseks ning
seda võib kasutada igapäevaselt kortsudevastase hooldusena. See on ka
ideaalne ilukuur erinevate elusündmuste puhuks: kohtamised, pulmad,
tööintervjuud, sünnipäevad… HYALURON-FILLER PÄEVAKREEM ja/või ÖÖKREEM
+ UUS HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT näitab sind sinu parimas ilus 24/7.
Tõestus: kõrge efektiivsusega vananemisvastane aine
HYALURON-FILLER KONTSENTRAADI muljetavaldavad tulemused:
Kodukasutajate testis osalenud saavutasid suurepäraseid tulemusi:
 95% ütles, et kontsentraat muudab naha nähtavalt siledamaks.

 85% leidis, et kontsentraat tugevdas igapäevase vananemisvastase kreemi
toimet.

 83% nõustus väitega, et toode vähendab efektiivselt kortsusid
 80% hindas kortsuvastase efekti heaks või väga heaks.
Lisaks on mitmed teised erinevad uuringud kinnitanud kuivuse ja pinguloleku
tunde tuntavat vähenemist, väga head nahataluvust ja
teisi häid
tooteomadusi.

HYALURON-FILLER
KONTSENTRAADI
ja
HYALURON-FILLER
PÄEVAKREEMI
topeltefekt:
PÄEVAKREEMI ja KONTSENTRAADI ühist kortsudevastast toimet uuriti ühes
uuringus, mis hõlmas 45 naist vanuses 36-51. Test sooritati PRIMOS meetodil
faasinihkega kiirel in-vivo nahamõõtmise, mida viidi läbi ja hinnati ka kliiniliselt
eksperdi poolt.
Tulemus: märgatav kortsude vähenemine silmade ümber, suuümbruse
piirkonnas ja laubal. Nn “kanavarbaid” mõõdeti peale ühe kui kahekuulist
hooldust.

HYALURON-FILLER tootesari ja hinnad:
HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT pakitud kuue ampulli kaupa. Avatuna kestab
ampull ühe nädala.
Kasutusjuhend:

 Enne toote kasutamist puhasta nahk korralikult.
 Loksuta pudelit enne nahale kandmist.
 Ampulli avamiseks keera selle korki päripäeva.
 Kalla väike kogus kontsentraati sõrmedele ja masseeri see nahka.
 Seejärel

kanna
hoolduskreem.

nahale

oma

tavapärane

vananemisvastane

 Parima efekti saamiseks kasuta kreemi, millel on päikesest tingitud
vananemise vastane UV kaitse.

Uus: HYALURON-FILLER KONTSENTRAAT
Saadaval jaanuarist 2010
Pakendi suurus:
6x5ml ampullid
Orienteeruv jaehind:
520,00 EEK

HYALURON-FILLER DAY CREAM (PÄEVAKREEM)
Pakendi suurus:
Orienteeruv jaehind:

50 ml
480,00 EEK

HYALURON-FILLER NIGHT (ÖÖKREEM)
Pakendi suurus:
Orienteeruv jaehind:

50 ml
495,00 EEK

HYALURON-FILLER EYE TREATMENT (SILMAÜMBRUSE HOOLDUS)
Pakendi suurus:
Orienteeruv jaehind:

15 ml
395,00 EEK

Tooted sobivad normaalsele ja kuivale nahale.
Eucerini tooted on saadaval ainult apteekides.
Pildipank:
www.bdfpibank.com
www.eucerin.ee
Täpsem informatsioon:
Marika Kala, e-mail: marika@lhconcept.ee, tel: +372 50 770 97

