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A BIOZON Double effect serum ráncta-
lanító szérum behatol az arcbõrbe és
megelõzi az izmok erõs összehúzódá-
sát, melyek felszínre hoznák a ránco-
kat. Gyengíti a vegyi anyagok kiválasz-
tására irányuló túlzott serkentést, ezzel
relaxálva az arcizmot. Elõsegíti a bõr-
ben a kollagén képzõdést, feszesebb,
rugalmasabb bõrt eredményez. Védi a
bõrt szabadgyökök elleni támadásoktól.

A szérum minden bõrtípusra alkalmaz-
ható ránctalanító készítmény. Az intra-
dermális tesztek nem mutattak semmi-
lyen irritatív vagy allergizáló hatást. Bát-
ran ajánlhatjuk minden vendégünk szá-
mára életkortól függõen ránc megelõzõ,
illetve ránctalanító készítményként!

A BIOZON Double effect serum titka
négy aktívan együttmûködõ összetevõ-
jében rejlik: ARGILERIN, SYN-AKE

®
,

ANTARCTICIN, IDB-light.

Mimikai ráncaink az agyból érkezõ üze-
net hatására húzódnak össze, mely
üzenetet vegyi anyagok közvetítenek az
izmok felé. Azért, hogy a mimikai izma-
ink ne húzódjanak össze, ezt az ingerü-
let átadást kell blokkolni.
Sokan pont ezért választják a Botox in-
jekciót. A Botox egy óriási 150 000
molekulasúlyú idegméreg, mely nagy-
ságából adódóan nem tud a bõrön ke-
resztül felszívódni, ezért injekciózzák a
ráncok helyén a bõr alá. A Botox ható-
anyaga a Botulinum lebénítja az izmot,
így érve el ránctalanító hatását. Nem
kell azonban ilyen szépészeti beavatko-
zásnak, tûszúrásoknak kitenni magun-
kat, hiszen a legújabb kozmetikai ku-
tatások a kezünkbe adtak egy sokkal
veszélytelenebb és teljesen fájdalom-
mentes megoldást. A BIOZON Double

effect serum két izommûködés blok-
koló forradalmian új elegyét tartalmaz-
za. Ez a két anyag az ARGILERIN és
a SYN-AKE

®
.

Az ARGILERIN 6 természetes amino-
savból áll, a SYN-AKE

®
egy tripeptid,

melyet a Temple vipera mérgébõl von-
nak ki. Mindkét anyag gátolja az izmok
összehúzódását, mely által csökken a
ráncok kialakulása, illetõleg azok mély-

sége. Az ARGILERIN az acetilkolin fel-
szabadulást csökkenti, ezzel gyengítve
az izom-összehúzódásra irányuló
ingert. A SYN-AKE

®
megakadályozza,

hogy az idegsejtek receptor sejteihez
acetilkolin kapcsolódjon, ezzel gátolva
az ingerület továbbhaladását. Az
ARGILERIN és a SYN-AKE

®
kis mo-

lekulasúlyú peptidek, ezért könnyen be-
jutnak a bõrbe. Nem bénítanak, mint a
Botox, csupán relaxálják az izmokat.
Hatásukra az agy üzenete nem jut el az
izmokhoz, melynek következménye,
hogy az izmok feletti bõr nem húzódik
össze, és nem törik meg olyan mérték-
ben, mint azelõtt.

AZ ANTARCTICIN egy glykoprotein,
mely nevét az Antarktisz-i gleccserben
nemrég felfedezett élõ szervezet nevé-
bõl származtatják.
Fõleg fehérje és cukor kombinációja,
amelyek alapvetõ tápanyagok a sejtek
mûködéséhez. Hidratál, könnyen felszí-
vódik, megelõzi a bõr kiszáradását, kli-
nikai tesztekkel bizonyítottan jelentõsen
emeli a bõr kollagén tartalmát.

Az IDB-light rendkívül erõs antioxidáns.
Az antioxidánsok védik a sejteket a kör-
nyezeti szennyezõdésektõl, a szabad-
gyökök sejrtroncsoló, öregedést siet-
tetõ hatásaitól. Használatuk szép, friss
arcszínt, harmatos bõrt és sokáig fiata-
los arcvonásokat eredményez. Klinikai
kísérletek bizonyítják, hogy az IDB-light

sokkal hatékonyabban védi sejtjeinket
a káros anyagoktól, mint az eddig leg-
elismertebb antioxidáns anyagaink (A-,
C-, E,- vitamin, koenzim). Emellett az
IDB-light halványító hatással is rendel-
kezik. Miért jó ez? A ráncok mélyén lé-
võ bõr mélyebben helyezkedik el a mel-
lette lévõ bõrfelületnél ezért, a fény
árnyékot vet bele, ezért a ránc még
mélyebbnek tûnik, mint valójában. Ha
viszont az érintett bõrt halványítjuk, úgy
mint sminkelésnél, akkor optikailag is
csökkentjük a ráncokat.
A BIOZON Double effect serum-mal 40
személyen végzett 28 napos klinikai kí-
sérletek a következõ eredményt mutat-
ták a résztvevõknél:
� Feltöltõ hatás 80%
� Ránctalanító hatás 73%

A BIOZON Double effect serum nem kabin készítmény!
A kívánt eredmény csak a szérum rendszeres, napi kétszeri ott-
honi alkalmazásával érhetõ el. Mivel egy kifejezetten ránctalanító
szérumról van szó, javasoljuk a bõrtípusnak megfelelõ nappali 
és éjszakai krém használatát a szérum alkalmazása mellett. 

Keresse a GIGI kozmetikákban!


