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BEHANDELING DAT DIEPE RImPELS 
vERvAAGT PERfORmANCE

Onze onderzoeksdienst stelt vandaag een zeer 
doeltreffende antirimpelbehandeling voor:
innoverende combinatie van 3 actieve high-tech 
stoffen met een snelle inwerking op gezichtsrimpels.

 1. Een antioxidant met ‘‘No Age VXN-effect’’ om 
  de vorming van rimpels tegen te gaan.
 2.  De synaptische stof ‘‘BTX’’ voor het ontspannen 
  van de samengetrokken huid en het effen maken 
  van rimpels.
 3. Hyaluronzuur met zeer hoog moleculair gewicht 
  voor het opvullen van rimpels.

EEN ALTERNATIEf vOOR BOTULINE 
TOXINE: DE SNAP-8

ImUDILIN,
HET ANTIvEROUDERINGSvACCIN

WETENSCHAPPELIJKE INNOvATIE, 
HET ANTIvEROUDERINGSvACCIN
Het vaccineren is welgekend in het medisch milieu en 
is een doeltreffende therapie. Ze maakt de stimulering 
van het immuunsysteem mogelijk die de verdediging 
van het organisme tegen een antigen (virus, bacterie) 
mogelijk. De wetenschappers weten deze techniek 
van het stimuleren van de immuunfuncties vandaag 
te gebruiken in de strijd tegen huidveroudering. Het 
doel is het herstellen van de zelfverdedigingssystemen 
van de huid, in het bijzonder door in te werken op de 
fibroblasten, die verantwoordelijk zijn voor de productie 
van de weefsels die de huid steunen.

DE CYTOKINES EN DE 
CELCOmmUNICATIE

Om goed te kunnen functioneren, dient de huid 
een toestand van evenwicht (homeostase) binnen 
haar verschillende bestanddelen te kunnen behouden. 
Om dit evenwicht te kunnen behouden, dient de 
communicatie tussen de cellen optimaal te zijn. Door 
de veroudering en de omgevingsstess (vervuiling, 
blootstelling aan UV) wordt de celcommunicatie 
gewijzigd, wat leidt tot een verlaging van de immuniteit 
alsook tot de vertraging van de celactiviteit.

De SNAP-8 wordt verkregen door biotechnologie. Het 
vormt een combinatie van 8 aminozuren die het mogelijk 
maken de functie van botuline toxine na te bootsen 
op het niveau van de biochemische reacties van de 
neurotransmitters. Door de spiercontractie te beperken, 
vermindert SNAP-8 zo de diepte van de gezichtsrimpels 
die veroorzaakt worden door de samentrekking van de 
expressiespieren van het gezicht.

HYALURONZUUR mET EEN GROOT 
mOLECULAIR GEWICHT

Binnen de cosmetica maakt het hyaluronzuur met een groot 
moleculair gewicht (HW: High Weight) de vorming van een 
netwerk, dat het water vasthoudt en dus de uitdroging 
van de huid tegengaat, aan het huidoppervlak mogelijk. 
De voornaamste eigenschap van hyaluronzuur met een 
groot moleculair gewicht is dat het zal optreden als een 
‘moleculaire spons’. Het is in staat meer dan 1000 keer zijn 
eigen gewicht aan water vast te houden. Zo herstelt het 
de elastische eigenschappen van de huid, draagt het 
bij tot de hydratatie van de huid en tot het gladstrijken 
van het oppervlak ervan. Het hyaluronzuur is het ideale 
bestanddeel om de huid te beschermen tegen externe 
omgevingsfactoren, het doet dus dienst als barrière tegen 
agressies en heeft een belangrijke antiradicale functie.

Belang van hyaluronzuur met
een groot moleculair gewicht

Toepassing / Absorptie Opbolling / Vulling

Het actiemodel IMUDILIN is erg origineel aangezien het 
in staat is zeer kleine hoeveelheden radicale elementen 
te produceren en om tegelijkertijd een anti-oxiderende 
werking (bij een hoge concentratie) en een prooxiderende 
werking te hebben (bij een lage concentratie).

Door het effect van bepaalde cytokines na te bootsen, is 
IMUDILIN bijzonder geschikt:
- Voor de stimulering van de immuuncellen van de huid, 
 type cellen waarvoor de celcommunicatie noodzakelijk 
 is voor hun werking.
-  Voor de antileeftijdsbehandeling, omdat de veroude-
 ring verantwoordelijk is voor een vermindering van de 
 celcommunicatie binnen de huidweefsels.
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