SKIN SERUM – 24 STUNDU IEDARBĪBAS
JAUNĪBAS FORMULA

Zinzino Skin Serum ir 24 stundu iedarbības jaunības formula sejai
un kaklam. Līdzeklis mitrina ādu, padara to gludu un uzlabo ādas
elastību un izturību. Tādējādi tiek samazināta smalku līniju un grumbu
parādīšanās.
Zinzino Skin Serum ir pirmais šāda veida līdzeklis. Tas sistemātiski
risina ar ādas novecošanu saistītās problēmas. Tas ir nākamais solis
ādas kopšanas attīstībā.
Zinzino Skin Serum darbības pamatā ir šūnu ārējās matricas (extra-cellular matrix — ECM) uzlabošana. ECM ir plāns mikrošķiedru
tīkls, kas atbalsta ādu. Zinzino ādas seruma aktīvās sastāvdaļas
aizsargā, atjauno un pārveido šo matricu.
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Mitrina un izlīdzina ādu
Uzlabo ādas elastību un izturību
Samazina smalku līniju un grumbu
parādīšanos
Sašaurina poras

ŠŪNU ĀRĒJAI MATRICAI IR BŪTISKA
LOMA ĀDAS NOVECOŠANAS UN
ATJAUNOŠANAS PROCESĀ
Roku un sejas āda, kas ir pakļauta ārējās vides iedarbībai, noveco
ātrāk nekā āda uz citām ķermeņa daļām, jo daudzas novecošanas
pazīmes veicina ārējie faktori, piemēram, saules stari, cigarešu dūmi
un vides piesārņojums, kas rada ādai kaitīgos brīvos radikāļus.
Ādas stāvokli ietekmē arī iekšējie faktori. Ja ādas vielmaiņa ir optimāla,
bojājumi tiek novērsti un matrica tiek uzturēta labā stāvoklī. Toties
nepietiekams uzturs pasliktina matricas stāvokli un palēnina matricas atjaunošanu. Tādējādi matrica straujāk noārdās un ātrāk izveidojas smalkas līnijas un grumbas. Kopjot ādu, ir jāpievērš uzmanība
novecošanās cēloņiem un redzamajām pazīmēm. Zinzino Skin Serum
to paveic, aizsargājot, atjaunojot un pārveidojot matricu.
Tas ir ļoti efektīvs produkts atsevišķai lietošanai. Tomēr, ja Jūs saņemat
nepietiekamu uzturu, līdzeklis ir efektīvāks, ja tas tiek lietots kopā ar
līdzekli BalanceOil un Xtend, kas baro ādu no iekšpuses.

ŠŪNU ĀRĒJĀ MATRICA
Cilvēka ādu veido trīs galvenie audu slāņi: virsāda, āda un zemāda.
Šūnu ārējo matricu (ECM), kas ir plāns mikrošķiedru tīkls, veido
dažādi savienojumi, piemēram, kolagēns, elastīns un hialuronskābe.
ECM atrodas gan virsādā, gan ādā un nodrošina ādas izturību un
elastību. Kā aprakstīts tekstā, Zinzino Skin Serum sastāvdaļas iedarbojas uz ECM abos līmeņos.
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AIZSARDZĪBA: SAMAZINA MATRICAS
NOĀRDĪŠANOS

ZELTA MIRDZUMS

Saules stari veicina ādas novecošanu, jo noārda ECM. Zinzino Skin
Serum aptur šo svarīgo novecošanas procesa daļu 4 dažādos posmos, izmantojot 4 aktīvās sastāvdaļas:

Zinzino Skin Serum satur nelielu daudzumu beta-karotīna. Tā ir dabiska krāsviela, kas ir atrodama daudzos augļos un dārzeņos. Seruma
atkārtota lietošana nodrošina vieglu zelta mirdzumu — tādu pašu
veselīgu un pievilcīgu mirdzumu rada veselīgs uzturs.

- skvalēns
- 1-3, 1-6 beta-glikāni
- tokoferoli un tokotrienoli
- olīvu polifenoli

CITAS SASTĀVDAĻAS

ATJAUNOŠANA: VEICINA MATRICAS
VEIDOŠANOS
Ādas šūnas fibroblasti atjauno ECM, izveidojot jaunas kolagēna, elastīna un citu vielu mikrošķiedras. Zinzino Skin Serum uzlabo fibroblastu darbību 2 papildu veidos, izmantojot 2 aktīvās sastāvdaļas:
- vara heptapeptīds
- 1-3, 1-6 beta-glikāni
Līdzeklis samazina ECM noārdīšanos un uzlabo matricas atjaunošanu,
tāpēc ECM kvalitāte pakāpeniski uzlabojas. Tādējādi āda izskatās jauna.

PĀRVEIDOŠANA: UZLABO MATRICAS
KVALITĀTI
Līdzeklis pārveido ECM un tādējādi mitrina ādu un padara to gludu,
uzlabojot ādas elastību un izturību. Tādējādi tiek samazināta smalku
līniju un grumbu parādīšanās. Ādas pārveidošanai ir nepieciešams
laiks, tāpēc, lai nodrošinātu ātrāku rezultātu, serumā ir iekļauti 2 ātras
iedarbības savienojumi tūlītējam efektam:
- kliņģerītes (iekaisumu procesus aizkavējoša viela)
- hialuronskābe (mitrinoša viela)
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Skin Serum ir pievienotas arī citas svarīgas sastāvdaļas: Šī sviests (no
riekstiem iegūtas taukvielas) un Helianthus annuus (saulespuķu) eļļa;
abām šīm sastāvdaļām ir lieliska mitrinoša iedarbība. Mēs izmantojam
arī īru sūnu — jūraszāli, kura nodrošina gan mitrināšanu, gan aizsardzību
no UV stariem.
Tiek pievienots arī sepiolīts — mālu minerāls, kam ir antiseptiska un
ādu dziedējoša iedarbība. Savukārt auzu ekstrakts Avena Sativa
palīdz nomierināt sakairinātu ādu. Visbeidzot sastāvā ir betaīns, kas
līdzsvaro ūdens daudzumu šūnās; tas arī aizkavē iekaisumu procesus.

BEZ SMARŽVIELĀM UN PARABĒNIEM
Zinzino Skin Serum sastāvā nav smaržvielu. Dabiskās aktīvās sastāvdaļas (piemēram, beta-glikāni) nodrošina vieglu dabisku aromātu.
Līdzekli var lietot kopā ar citām smaržvielām vai smaržām. Turklāt
līdzeklim Skin Serum nav pievienoti parabēni.

NORĀDĪJUMI
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, uzklājiet nelielu daudzumu līdzekļa
uz sejas un kakla no rīta un vakarā. Izlietojiet 12 mēnešu laikā pēc
iepakojuma atvēršanas.

ŅEMIET VĒRĀ
Sargājiet no bērniem un nepieļaujiet līdzekļa nokļūšanu acīs. Ar šo
produktu nevar aizstāt ikdienas lietošanai paredzētu līdzekli
aizsardzībai pret saules stariem.

SASTĀVDAĻAS
Aqua, Glycerin, Shea Butter Ethyl Esters, Olea Europaea (Olive) Fruit
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Squalane, Sepiolite Extract, Betaine, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Pectin, Xanthan
Gum, Chondrus Crispus, Avena Sativa (Oat) Meal Extract, Sorbitan
Caprylate, Propanediol, Benzoic Acid, Polyvinyl Alcohol, Glycolic Acid,
Lactic Acid, Copper Palmitoyl Heptapeptide-14, Heptapeptide-15
Palmitate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Yeast Polysaccharides, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide,
Beta Carotene.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR
SKIN SERUM
Vai Zinzino Skin Serum sastāvdaļas tiek testētas uz dzīvniekiem?
Nē, ne sastāvdaļas, ne pats serums netiek testēts uz dzīvniekiem.
Vai Zinzino Skin Serum ir jālieto bērniem?
Nav nekādas vajadzības bērniem lietot pretnovecošanas serumu.
Tomēr, ja bērnam ir problēmas ar pūtītēm un ādas bojājumiem
(apdegumiem vai rētām), serumu var lietot.
Vai Zinzino Skin Serum satur dabiskas sastāvdaļas?
Termins “dabisks” ir atkarīgs no tā, kā to definē, bet visas sastāvdaļas, izņemot 2 vai 3, atbilstoši definīcijai var saukt par dabiskām
sastāvdaļām. Lielākā daļa Zinzino SkinSerum sastāvdaļu ir dabiskas
Man neizdodas atrast sastāvdaļu sarakstu savā valodā.
Sastāvdaļas ir jānorāda atbilstoši INCI standartam. Ja tiek izmantoti
tikai INCI vārdi, tad ikviens, kas meklē papildinformāciju, var to atrast
Eiropas kosmētikas datu bāzē.
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