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Melanil krem na przebarwienia skóry 50 ml
 

Cena: 190,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent CATALYSIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Melanil jest unikalnym kremem eliminującym przebarwienia skóry, spowodowane różnymi czynnikami: ekspozycją na słońce,
starzeniem się skóry, czynnikami genetycznymi, zaburzeniami hormonalnymi, ciążą, itp.
Jego pięć aktywnych składników w 100% pochodzenia naturalnego, ma właściwości silnie hamujące powstawanie melaniny
poprzez inhibicję tyrozynazy - głównego enzymu biorącego udział w syntezie melaniny.
Dodatkowo składniki czynne są poddawane procesowi aktywacji molekularnej, która niewiarygodnie zwiększa biologiczną siłę
ich działania.
Aktywowane molekularnie składniki czynnie działające:

Glabrydyna to ekstrakt z korzenia lukrecji. Zawiera składniki o strukturze zbliżonej do dihydroksybenzenu
(hydrochinonu), które mają właściwości wybielające. Glabrydyna hamuje 50% tyrozynazy bez efektu cytotoksycznego,
jest 16 razy efektywniejsza w działaniu niż hydrochinon. Dodatkowo ekstrakt ma właściwości przeciwzapalne i
przyspieszające gojenie. Działa synergistycznie z kwasem glikolowym.
Produkt fermentacji grzybów z rodzaju Aspergillus orizae - kwas kojowy - ma właściwości przeciwbakteryjne, dlatego
jest przydatny w leczeniu przebarwień potrądzikowych. Ma także delikatne działanie ochronne przeciw promieniowaniu
UVB (nie ma przeciwko UVA). Używany jest w koncentracjach 1-3%. Hamuje syntezę melaniny różnymi drogami, również
poprzez hamowanie tyrozynazy, enzymu niezbędnego w przemianie tyrozyny w DOPA i DOPAchinon.
Ekstrakt z mącznicy lekarskiej - zawiera arbutynę i metylarbutynę. Arbutyna jest glukozydową pochodną hydrochinonu.
Hamuje odwracalnie aktywność tyrozynazy. Badania in vitro wykazały, że ma działanie silniejsze od kwasu kojowego i
askorbinowego. Zalecany jest do stosowania w stężeniach 1%. Nie wykazuje efektu cytotoksycznego ani
karcinogennego. Efekt wybielania przebarwień uzyskuje przez hamowanie tyrozynazy oraz w mniejszym stopniu przez
zmniejszanie syntezy tego enzymu.
Ekstrakt z morwy białej (morus alba): morwa biała zawiera feniflawonoidy (rutynę i kacinol F), które swój efekt
wybielający osiągają przez hamowanie tyrozynazy. Dodatkowo działa przeciwzapalnie i nawilżająco. Optymalne stężenie
tych związków to 2%.
Aloezyna - jest naturalną pochodną hydroksykromonu. Hamuje tyrozynazę, a także prawdopodobnie działa jako
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kompetytywny inhibitor oksydacji DOPA do DOPAchinonu. Działa także jako niekompetytywny inhibitor tyrozynazy. W
badaniach in vivo wykazano, że połączenie aloezyny i arbutyny znacząco hamuję melanogenezę indukowaną przez
światło ultrafioletowe.

Dodatkowo krem zawiera Sk-influx: jest to kombinacja pięciu składników: ceramidu I, III, VI, fitosfingozyny i cholesterolu. Działa
bardzo silnie nawilżająco, wygładzająco, pozostawiając skórę gładką i elastyczną.

Stosowanie
Krem stosuje się dwa razy dziennie na umytą i osuszoną skórę wklepując delikatnie w miejsca, gdzie występują przebarwienia, do
całkowitego wchłonięcia. Przy codziennym stosowaniu przebarwienia zaczynają znikać po 3-4 tygodniach, największa skuteczność jest
widoczna po 5-6 tygodniach stosowania.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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