ΑΛΛΗ ΣΕΛΙΔΑ

Προφανώς, το κύριο χαρακτηριστικό ενός αντηλιακού είναι ότι προσφέρει προστασία
από την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της καλής
φροντίδας του δέρματος. Για το σκοπό αυτό, το προϊόν Safe Sea περιέχει τα
ακόλουθα συστατικά:

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β ΚΑΙ Ε : Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Η ακτινοβολία UV, η ρύπανση και άλλες περιβαλλοντικές και κυτταρικές συνθήκες
δημιουργούν ασταθές οξυγόνο, γνωστό ως ελεύθερη ρίζα.
ΒΙΟΠΛΑΣΜΑ-FA (PLANGTON EXTRACT ) – ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Το εκχύλισμα πλαγκτόν (Βιοπλάσμα και αργινίνη ferrulate) ωφελεί και θρέφει το
δέρμα.
GAG (ΓΛΥΚΑΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΗ) ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Η GAG (γλυκοζαμινογλυκάνη) και η γλυκοπρωτεΐνη, βελτιώνουν τους ενυδατικούς
παράγοντες και την ενυδάτωση του δέρματος .
ΝΕΡΟ ΣΕ ΛΑΔΙ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Η δομή της λοσιόν είναι ιδιαίτερα συμβατή με το δέρμα, την κάνει αδιάβροχη και
επιτυγχάνει εξαιρετική υφή στο δέρμα.

Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερώς τα οφέλη των διάφορων συστατικών:

1. ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β ΚΑΙ Ε : Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Η ακτινοβολία UV, η ρύπανση και άλλες περιβαλλοντικές και κυτταρικές συνθήκες
δημιουργούν ασταθές οξυγόνο, γνωστό ως ελεύθερη ρίζα.

Αναζητώντας για τη σταθερότητα η ρίζα οξυγόνου κλέβει ηλεκτρόνια από γειτονικό
κύτταρο, προκαλώντας αυτό το κύτταρο να αναζητήσει τώρα ένα νέο σύντροφο
ηλεκτρονίων. Έτσι δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση από κλοπή ηλεκτρονίων
φέρνοντας τα κύτταρα σε ασταθή κατάσταση που θέτει το σώμα κάτω από οξειδωτικό
στρες.
Οι βιταμίνες Β (αντιφλεγμονώδης παράγοντας) και Ε (αντιοξειδωτικό) μπορούν να
εμποδίσουν το οξειδωτικό στρες με τη χορήγηση ηλεκτρονίων για τη σταθεροποίηση
της ελεύθερης ρίζας.

2. ΒΙΟΠΛΑΣΜΑ-FA (ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΛΑΚΤΟΝ) – ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η κρέμα SAFE SEA περιέχει εκχύλισμα πλαγκτόν (Βιοπλάσμα και αργινίνη ferrulate)
ωφελεί το δέρμα με την καταπολέμηση της γήρανσης και τις αντι-στρές ιδιότητες που,
μπορούν να προσφέρουν μόνο φύκια που αντέχουν στην αλατότητα του ωκεανού

Η κρέμα SAFE SEA περιέχει εκχύλισμα πλαγκτόν (Βιοπλάσμα και αργινίνη ferrulate)
ωφελεί το δέρμα με την καταπολέμηση της γήρανσης και τις αντι-στρές ιδιότητες που,
μπορούν να προσφέρουν μόνο φύκια που αντέχουν στην αλατότητα του ωκεανού
Το Βιοπλάσμα στοχεύει στη μείωση της γήρανσης του δέρματος, επηρεάζοντας τη
συνολική λειτουργία του κυττάρου (ενδοκυτταρική επικοινωνία, ενέργεια,
αποτοξίνωση, αναπαραγωγή). Αυτό που διακρίνει το Βιοπλάσμα-FA είναι ότι έχει
σχεδιαστεί για να συνδυαστεί με άλλα ειδικά δραστικά συστατικά, προκειμένου να
παρέχει τις καλύτερες λύσεις για τις απαιτήσεις του δέρματος και της γήρανσης του

Εικόνα Βιόπλασμα -FA, αποτελούμενο από φυτοπλακτόν και αργινίνη ferulate.

3. GAG ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Η κρέμα SAFE SEA περιέχει GAG (γλυκοζαμινογλυκάνη) και γλυκοπρωτεΐνη, οι
οποίες βελτιώνουν τους ενυδατικούς παράγοντες και την ενυδάτωση του δέρματος.
Τα GAG και το κολλαγόνο είναι ο βασικός σκελετός του επιπλέον κυτταρικού
καλουπιού ( Εικόνα Α). Αυτά τα σημαντικά μόρια χρησιμεύουν ως ένα πλαίσιο που
συγκρατεί κύτταρα και κύρια ένωση για την παροχή ενυδάτωσης στο δέρμα (Εικόνα
Β). Η κένωση της GAG από άθικτο ιστό θα επηρέαζε την ομαλότητα της επιδερμίδας
και θα προκαλούσε γηραντικές επιδράσεις.
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4. ΝΕΡΟ ΣΕ ΕΛΑΙΟ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΜΙΔΑ
Η δομή της λοσιόν είναι όμοια με την κυτταρική δομή (μεμβράνη λαδιού γύρω από
υδατοδιαλυτές ενώσεις) και είναι ιδιαίτερα συμβατό με το δέρμα.. Η φόρμουλα
παρέχει καλύτερη προστασία από το περιβάλλον, είναι αδιάβροχη, αδιαπέραστη από
τον ιδρώτα και συνιστάται για κρέμα προσώπου. Η φόρμουλα έχει τη μέγιστη
ικανότητα να διατηρεί την ενυδάτωση του δέρματος.

Εικόνα : σύνθεση του νερού στο λάδι στο δέρμα (κίτρινο) και προς το περιβάλλον
(πράσινο).

