
 

1 Biomimetic 
peptides 

Oligopeptide-34 

• Derideki melanin sentezini ve
melanositlerdeki enzim tirozinaz
aktivitesini azaltır. (TRP1, TRP2 ve
tirozin ekspresyonunun azalması).

• Melanozomların keratinositlere
transferinin engellenmesi.

• Aktive edilmiş T hücrelerinin
çoğalmasının ve TH1 hücrelerinin
ekspresyonunun inhibe edilmesinin
kısıtlanması "proinflamatuar sitokin".

anubismed asb_
BRIGHTENING TREATMENT 

Parlatıcı kokteyl, ciltteki genel pigmentasyon bozukluklarının tedavisi için uygundur. Bir parlatıcı etkisi 
ve hücresel seviyede etki gösteren aktif parlatıcı maddelerinin etkisinden dolayı beyazlatıcı bir etki ile, 
derideki melanin üretimini katalize eden enzim olan tirozinazın etkinliğini etkili bir şekilde önler.

SONUÇLAR

• Ciltteki lekelerin zayıflaması ve cilt tonunun düzelmesi.
• Antioksidan ve canlandırıcı eylem.
• Cilt daha esnek, daha sıkı ve nemli.

BİLEŞENLER

1 

• Temiz, şeffaf ve düşük viskoziteli bir çözüm.
• pH: 3.0-4.0
• Yoğunluk 1.005 g / ml.
• Steril

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

ÜRÜN TANITIMI

•

Ambalaj: Flakon üzeri baskılı topaz

•

Paket: 5 flakon / kutu

•

Sunum: 10ml'lik şişeler
Saklama koşulları: 2 °C ila 25 °C arasında saklayın
Ürünü kullanmaktan kaçının:

Zeminle temas halinde
Yakında bir ısı veya nem kaynağı
Güneş ışığı ile doğrudan temas halinde

Bir kez açılınca: Buzdolabında 1 ay stabildir. (Mikrobiyolojik kontrollerle farklı testler yapılmıştır)

LEKE VE TON TEDAVİSİ



• Cilt tonunu eşitler ve cilt
pigmentasyonunu önler.

1 Growth factor 

Sh- Polypeptide-2 

• Serbest radikalleri etkisiz hale getiren,
cilt ve cilt savunması üzerinde koruyucu
bir etki yaratan güçlü antioksidan.

• Cilt üzerinde kaldırma etkisi sağlar.
• Yeni hücreler oluşturarak kırışıklıkları ve

ekspresyon çizgilerini azaltır ve aktif bir
şekilde önler.

Vitamins: 
Niacinamide 
(vitamin B3) 

Ethyl ascorbic acid 
(vitamina C) 

• Antioksidan ve cilt parlatıcı etkisi.

• Anti-enflamatuar ve erken
yaşlanma koruyucu özellikleri.

• Askorbil formunda melanin
sentezinin ara maddeleri ile
etkileşime girerek cilt tonunun
açılmasına neden olur.

4 Depigmentation  
agents Alpha - arbutin 

• Melanosomların tirozinaz aktivitesini inhibe
ederek melanin sentezini inhibe eder.

• Melanozomların olgunlaşmasını engeller.
• Cildi aydınlatır.

Tricholoma 
Matsutake extract 

Glycyrrhiza 
uralensis and 
Glycyrrhiza glabra 
root extracts: 
GLABRIRRINA 
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• Cildin bariyer fonksiyonunu güçlendirir.
• Cildin yumuşatıcı maddelerinin

üretimini teşvik eder.
• Nemlendirmeyi iyileştirir.

Hücrenin farklı 
metabolik 
süreçlerinde gerekli 
kofaktörlerdir. Bunlar 
antioksidan 
fonksiyonun ve 
kollajen sentez 
işlemlerinin 
öncüleridir. Metabolik 
ATP üretiminde ve 
nükleik asitlerin 
sentezi için gerekli 
reaksiyonlarda ve 
genel olarak uygun 
solunum yolu 
metabolizması ve 
hücresel beslenme 
için gerekli olan tüm 
ortam 
reaksiyonlarının 
biyokatalizörleri 
olarak rol oynarlar.

• Cildi aydınlatır
• Serbest radikalleri yok eden antioksidan

özelliklere ve doğal bir antienflamatuar etki
gösteren kozmesötik.

• UVB'nin neden olduğu pigmentasyonu önler.
• Hidrokinondan daha iyi anti-pigmentasyon

etkinliği.
• Tirosinaz aktivitesini inhibe ederek

melanogenezi (melanin oluşumu) inhibe eder.
• Derideki anti-enflamatuar özellikler ve

serbest radikal oluşumunu önler.



Minerals : 

Bicarbonato sódico 

2 Antioxidants: 

Glutathione 

• Olgunlaşma ve enzim tirozinazının 
melanozomlara transferini bloke 
ederek melanin oluşumunu önler.

• Enzim tirozinazın doğrudan 
etkisizleştirilmesi.

• Enzim tirozinaz ve melanin 
oluşumunun aktivasyonuna katkıda 
bulunan peroksitleri ve serbest 
radikalleri yatıştırır. 

Ethyl ascorbic acid 
(vitamina C) 

• Antioksidan ve cilt parlatıcı etkisi.
• Anti-enflamatuar ve erken yaşlanma 

koruyucu özellikleri.
• Askorbil formunda melanin sentezinin 

ara maddeleri ile etkileşime girerek cilt 
tonunun açılmasına neden olur. 
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Temel besin olarak 
kabul edilirler. Optimal 
beslenme durumunu 
destekler ve diğer 
besin maddelerinin 
uygun şekilde emilimi 
için kofaktörler olarak 
işlev görürler.

• Derinin ölü hücrelerinin yok edilmesine 
yardımcı olur.

• Antifungal 


