
Nerovnoměrný tón pleti nebo hyperpigmentace je častým
problémem pokožky způsobeným nadměrnou

produkcí melaninu, což je přirozený pigment v pokožce.
Existuje mnoho faktorů, které mohou vyvolat produkci

melaninu, včetně poškození sluncem, zánětu kůže nebo
zranění. Proces, při kterém se melanin vyrábí, se nazývá

melanogeneze. Melanogeneze probíhá v melanocytu, buňce
produkující melanin, která se nachází v pokožce. 

Melanin vzniká v melanocytu oxidací tyrosinu tyrozinázou.
Melanin je následně přenesen melanosomem do keratinocytů.

Mate-li obavy z hyperpigmentace, pomůže Vám GENOSYS
MULTI VITA RADIANCE CREAM. Je speciálně vyvinut pro

zlepšení hyperpigmentace a zesvětlení tónu pleti působením
na základní příčiny hyperpigmentace.
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Krém je speciálně vyvinut pro zlepšení hyperpigmentace a zesvětlení tónu pleti působením
na základní příčiny hyperpigmentace. Působí ve 4 krocích:

KROK 1. Inhibice syntézy melaninu:
Extrakt z kořene lékořice, vitamin C a astaxanthin brání přeměně tyrosinu na melanin.
 

KROK 2. Inhibice přenosu melaninu:
Niacinamid (vitamin B3) inhibuje přenos melanosomů do keratinocytů. 

KROK 3. Zlepšení hyperpigmentace a tónu pleti:
Glukonolakton, druh PHA, zlepšuje tón pleti a texturu odstraněním odumřelých kožních buněk. 

KROK 4. Extra ochrana proti UV záření:
Astaxanthin působí jako vnitřní opalovací krém a pomáhá pokožce chránit se před poškozením
sluncem. (Nenahrazuje sluneční clonu, ale poskytuje další produkci)



Astaxanthin: Je silný antioxidant, o kterém je známo, že je v
antioxidační síle 6000krát silnější než vitamín C. Pomáhá
předcházet abnormálním pigmentacím kůže způsobeným volnými
radikály a slunečními paprsky tím, že redukuje fotopoškození a
působí jako vnitřní opalovací krém.

VITA 12 Complex: Dodává pokožce živiny a chrání pokožku před
volnými radikály. Pomáhá také zvýšit produkci kolagenu a zabránit
ztrátě vody v pokožce. (Vitamin A, B1, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, F, H,
k)

Glukonolakton: PHA (polyhydroxykyselina), zlepšuje tón pleti
exfoliací odumřelých kožních buněk mnohem jemněji než jiné
kyseliny. Hydratuje pokožku tím, že do ní přitahuje vodu.

Extrakt z kořene Glycyrrhiza Uralensis (lékořice): Zabraňuje
pigmentaci tím, že brání aktivaci tyrosinázy. Zabraňuje trvalému
zabarvení, rozjasňuje a zlepšuje tón pleti.

Olej ze semen Macadamia Ternifolia: Kyselina linoleová v oleji
zabraňuje ztrátě vody přes pokožku a vytváří přirozenou ochrannou
bariéru. Kyselina palmitoleová v oleji je prospěšná při hojení ran,
oděrek a popálenin.  Obsah fytosterolů uklidňuje a léčí svědění a
zarudnutí.

Kyselina askorbová: vitamin C, je přirozeně se vyskytující
antioxidant, který chrání pokožku před poškozením volnými radikály
způsobenými UV zářením a napomáhá inhibicí tyrosinázy v
produkci melaninu.

Ceramid NP: Jako hlavní epidermální intercelulární lipidová složka
posiluje přirozenou ochrannou lipidovou bariéru pokožky a zlepšuje
dlouhodobou hydrataci. Modifikace nebo nedostatek ceramidu v
lipidech může tyto vlastnosti zhoršit; atopická dermatitida, psoriáza,
kontaktní dermatitida a některé genetické poruchy.

AKTIVNÍ INGREDIENCE

8000 krát silnější než
Koemzym Q10
6000 krát silnější než
vitamin C
550 krát silnější než
katechiny ze zeleného
čaje
75 krát silnější než
kyselina lipoová

GENOSYS MULTI VITA RADIANCE CREAM pomáhá vyrovnat tón
pleti, zlepšuje její celkový stav a dodává jí zářivý vzhled díky
bohatým ingrediencím dvanácti vitamínů a astaxantinu.
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Vhodné používat v
kombinaci se SWS -
Skin Whitening Se-
rum (sérum na bělení
pokožky). Po nanesení
séra aplikujte MVR
krém jemnou masáží
ráno a večer.
Profesionálně vhodné
na zakončení mikro-

jehličkování.

Rozjasnění pleti
Antioxidace
Hydratace

Zkráceně MVR krém


