
1 Biomimetic peptide 

Copper tripeptide-1 

anubismed asr_
REJ UVENATING TREATMENT

Yüksek oranda hyaluronik asit ve hücre proliferasyonunu ve ECM (ekstra hücresel matriks) sentezini 
artıran ve cilt üzerindeki yaşlanma belirtilerini gideren ve dokuların elastikiyetini geri kazandıran 50'den 
fazla aktif bileşen içeren yaşlanma karşıtı kokteyl. Kollajen, elastin üretimini ve hücre yenilenmesini uyarır.

• Temiz, şeffaf ve düşük viskoziteli bir çözüm.
• pH: 6.5-7.5
• Yoğunluk 1.010-1.030 g / ml.
• Steril 

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)

• Kırışıklıkları ve ifade çizgilerini yumuşatır.
• Cildi aydınlatır.
• Yüzey pürüzlülüğünü azaltır.
• Cilt gözeneklerini sıkılaştırır ve cildin dokusunu iyileştirir.
• Cildi daha esnek ve daha sıkı hale getirir.
• Cildi canlandırır ve nemlendirir. 

BİLEŞENLER
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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

SONUÇLAR

YENİLEME TEDAVİSİ

• Yara iyileşimini hızlandırır.
• Cildin yeniden epitelizasyonunu arttırır.
• Ciltteki yaşlanma etkilerini; kalınlık, 

kırışıklıkların azalması, cilt elastikiyetindeki 
iyileşme, keratinosit ve fibroblast üretiminin 
artmasıyla tersine çevirir.

• Dokuda oksidatif hasarı bloke eder.
• Periferik kan akışını sağlar. 



4 Growth factors 

Sh-oligopeptide-1 

• Yeni hücreler oluşturarak kırışıklıkları ve 
ekspresyon çizgilerini azaltır ve önler.

• Hücresel düzeyde canlılık ve enerji vererek 
cilt tonunu iyileştirir.

• Cildin parlaklığını ve gençleşmiş görüntüsünü 
yeniden kazanmasını sağlar.

• Doku ve yeni hücrelerin oluşumunu 
yenileyerek izleri giderir. 

Sh-polypeptide-1 

• Yeni hücreler oluşturarak kırışıklıkları ve 
ekspresyon çizgilerini azaltır ve aktif bir 
şekilde önler.

• Cildin iyileşmesinde, onarılmasında ve 
normal gelişmesinde rol oynar.

• Cilde kuvvet ve elastikiyet sağlayan kollajen 
ve elastin oluşumunu uyarır.

• Periferik kan dolaşımını sağlar. 

Sh-oligopeptide-2 

• Yeni hücreler oluşturarak kırışıklıkları ve 
ekspresyon çizgilerini azaltır ve aktif bir 
şekilde önler.

• Cilde kuvvet ve elastikiyet sağlayan kollajen 
ve elastin oluşumunu uyarır.

• Cildin dokusunu iyileştirir. 

Sh-polypeptide-2 

• Cilt üzerinde koruyucu bir etkiye neden olan 
serbest radikalleri etkisiz hale getiren güçlü 
antioksidandır.

• Cilde kaldırma etkisi sağlar.
• Yeni hücreler oluşturarak kırışıklıkları ve 

ekspresyon çizgilerini azaltır ve aktif bir 
şekilde önler. 

14 Vitamins Retinyl Palmitate 
(Vitamin A) 

 Sodium ascorbate 
(Vitamin C) 

Niacinamide 
(Vitamin B3) 

Pyridoxine 
(Vitamin B6) 

Thiamine Nitrate 
(Vitamin B1) 

Biotin 
(Vitamin B-6) 

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

Retinolün palmitik asit esteri. Hücre yenileyici ve 
nemlendirici.
C vitamini Kolajen oluşumunu arttırır. İyileşme. 
Antioksidan.
Cildin bariyer fonksiyonunu güçlendirir. Nemlendirmeyi 
iyileştirir. Cildi yumuşatıcı maddelerin üretimini teşvik 
eder.
B grubu vitamin. Sivilce ve diğer cilt hastalıklarını tedavi 
etmek.

Amino asitlerin metabolizmasında rol oynar. Yaşlanma 
karşıtı.
H Vitamini Alopesiyi önler. Cildin koruyucu işlevini 
güçlendirir. Antiseboreik vitamin.

E vitamini antioksidan ve yaşlanma karşıtı etki. 
Dermisin mikro sirkülasyonunu arttırır, esnekliği arttırır 
ve kırışıklıkları azaltır. Yara izlerini azaltır, 



Riboflavin 
(Vitamin B2) 
Aminobenzoic Acid 
(Vitamin B10) 
Inositol 
(Vitamin I) 

Cyanocobalamin 
(Vitamin B12) 

Menadione 
(Vitamin K) 

Calcium Pantothenate 
(Vitamin B5) 

Folic Acid 
(Vitamin M) 

24 Amino acids Aminobutyric Acid 

Aspartic Acid 

Asparagine 

Glutamic acid 

Alanine 

Arginine 

Glycine 

Cystine 

Glutamine 

Isoleucine 
Hidroxyproline 
Histidine 

Methionine 

Leucine 

 Lysine 

Proline 
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B grubu vitamin. Hücre yenilenmesini iyileştirir. Yağ 
Düzenleyici.

B grubu vitamin. Cilt iyileşmesini teşvik eder.

B grubu vitamin. Cilt hücresel yenilenmesinde rol oynar.

B grubu vitamin. Hücresel bölünmeye katkıda bulunur.

Grup K vitamini. Dolaşımı iyileştirir.

VitaminB5. Cildin lipitlerinin sentezini arttırır, böylece 
cildin bariyerini iyileştirir, hasarlı cilde faydalıdır. Yara 
iyileşmesi.
B grubu vitamin. Hücresel bölünme ve çoğalmasında 
rol alır.

Esansiyel olmayan amino asit. Hücresel büyümeyi ve 
yenilenmeyi destekler.
Esansiyel olmayan amino asit Aktivite, hücre oluşumu 
ve hücre metabolizmasını gençleştirir.
Esansiyel olmayan amino asit. Derinin glikoproteinlerin 
sentezinde rol oynar.
Esansiyel olmayan amino asit. Hücre çoğalmasını 
teşvik eder ve yaşlanmayı yavaşlatır.

Esansiyel amino asit. Protein sentezine katkıda bulunur.

Esansiyel olmayan amino asit. Hücresel onarım 
Kollajenin önemli bileşeni.
Esansiyel olmayan amino asit. Hücresel onarım
Esansiyel olmayan amino asit. Elastikiyet ve cilt 
dokusunu iyileştiren kollajen sentezine katkıda bulunur.

Esansiyel olmayan amino asit. 
Cildin bariyer fonksiyonunu güçlendirir. 
Nemlendirmeyi iyileştirir. 
Cildin yumuşatıcı maddelerinin üretimini teşvik eder.

Esansiyel amino asit. Cildi onarır.
Esansiyel olmayan amino asit. Cildi güçlendirir.
Esansiyel amino asit. Doku tamircisi.
Esansiyel amino asit. Antioksidan. 
Erken yaşlanma koruyucu.
Esansiyel amino asit. İyileştirme eylemi.

Esansiyel amino asit. Kollajen oluşumuna katılır.

Esansiyel olmayan amino. Cildin dokusunu iyileştirir, 
kollajen üretimine yardımcı olur ve yaşlanma nedeniyle 

erken yaşlanma koruyucu etkisi.

Proteinlerin ana 
bileşenleridir.



kollajen kaybını azaltır.

Ornitine 

Phenylalanine 

Threonine 

Serine 

Valine Esansiyel amino asit. Doku tamircisi.

Taurine 

Triptophan 

Tyrosine 

4 Coenzymes Coenzyme A 

Nicotinamida Adenin 
Dinucleótido (NAD) 

Thiamine Diphosphate 
(Cocarboxhylase), 

Disodium Flavine Adenine 
Dinucleotide (FAD) 

5 Minerals 
Calcium Clorhide 

Magnesium Sulfate 

Sodium Hydroxide 

Potassium Clorhide 

Sodium 
Dihydrogenphosphate 
Dihydrate 
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Esansiyel olmayan amino asit. Cildi gençleştirir. 
Antioksidan.

Esansiyel amino asit. Kollajen oluşumunda rol oynar.

Esansiyel amino asit. Kollajen ve elastin oluşumu için 
gereklidir.

Esansiyel olmayan amino asit. Hücre oluşumuna katılır.

Esansiyel olmayan amino asit. Doğal sülfonik asit. 
Antioksidan ve enerji verici özellikleriyle.
Esansiyel amino asit. Bağışıklık sistemini güçlendirir 
ve büyüme hormonlarının salınımını arttırır.

Esansiyel olmayan amino asit. Melanin üretimine 
yardımcı olur.

Vitamin türü Ciltte aşırı sebum oluşumunu önler. 
Düzenleyici eylem.
Antiinflamatuar etki. Sivilce önler. Beyazlatma eylemi. 
Sebum üretimini inhibe eder. Epidermal bariyer 
elemanları üretimini arttırır. Melanin üretimini engeller. 
Cildi aydınlatır. Cildin esnekliğini arttırır. Antioksidan.

Cildin büyümesine ve korunmasına katkıda bulunur. 
Amino asit metabolizmasına katılır. Antioksidan.

Cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirir. Hücresel 
beslenmeyi desteklemeye yardımcı olur.

Mineral inorganik kimyasal bileşik. Hücresel iyileşmeyi 
başlatır.

Magnezyum kükürt tuzu. Yumuşatma ve peeling 
özellikleri.

Hücresel beslenmenin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Protein oluşumuna katılır.

Hücresel beslenmenin iyileştirilmesine yardımcı 
olur.

Metabolik 
reaksiyonları 
hızlandıran 
katalizörlerdir. 

Temel besin olarak 
kabul edilirler. Optimal 
beslenme durumunu 
destekler ve diğer besin 
maddelerinin uygun 
şekilde emilimi için 
kofaktörler olarak işlev 
görürler.



3 Nucleic acids cAMP (Adenosine Cyclic 
Phosphate) 

Cytosine 

Thymine 

2 Antioxidants 

Glutathione 

Sodium ascorbate 
(Vitamin C) 

Hyaluronic acid 
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Hücresel sinyalleşmede rol oynar.

Cildin yapısal proteinlerinin sentezinde rol oynar.

Cildin korunmasına katkıda bulunur.

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.

Kolajen oluşumunu teşvik eder. İyileşme. 
Antioksidan.

Fonksiyonu dokuların optimum hidrasyonunu 
sağlamak ve böylece yeni kollajen ve elastin üretimini 
artırarak elastikiyet kaybını önlemektir. 
Periferik kan dolaşımını uyarır.

Cildin yapısal 
proteinlerinin sentezini 
kodlamak için gerekli 
tüm bilgileri içerir.


