varianta anebo změna?
Věkem pokožka ztrácí svoji pružnost, současně zvyšuje svoji hustotu a pleť tak ztrácí svoji pevnost
a hezký vzhled. Na vině je úbytek aktivních fibroplastů, ztráta fibroblastů a zvyšující se deficit
kolagenu. Kosmetické salony jsou zaměřeny na řadu způsobů, kterými lze úbytek kolagenu v pleti
řešit. Jsou však tyto metody opravdu účinné?
Inovativní technologie systému collagenliftlab s růstovými faktory, biomimetickými peptidy
a koktejlem aktivních látek na anti-ageing představuje nejmodernější trend v oblasti estetiky.
Technologie collagenliftlab se skládá z dynamické biostimulace na zvýšení syntézy vlastního
kolagenu. Použitím LED masky za pomoci červeného světla s vlnovou délkou 630 nm a působením
růstového faktoru tgf-b, který se váže na sekvence důležitých aminokyselin k neaktivním buněčným
komplexům tgf-b, dochází k uvolnění aktivního růstového faktoru tissue growth factor.
Cílem ošetření je rychle a účinně kompenzovat deficit kolagenu v pleti již od 35 let.

Tento systém napodobuje vlastní mechanismy pro přirozenou produkci lidského kolagenu.
Biotechnologicky zpracovaný rostlinný extrakt z mořské mikrořasy Nannochloropsis oculata
je zdrojem proteinů, tedy růstových faktorů, které působí velmi podobným způsobem při buněčné
obnově jako lidské kožní buňky. Lze s ním proto pracovat jako se stimulačním faktorem
pro regeneraci pleti, podporu buněčného dělení fibroplastů a tedy pro zvýšení obnovy kolagenových
a elastinových vláken. Výsledkem je úbytek vrásek, zesílení pleti, zpevnění pleti,
modelace obličejového oválu, řešení jizev po akné a sjednocení barevného odstínu pokožky.
Ošetření v kosmetickém salonu navazuje na aktivační chemický peeling pomocí kyseliny mléčné,
dmae a argininu. Pomocí elektroindukce a LED biostimulačního světla jsou následně do pleti
vpravovány v kosmetických přípravcích dva typy patentovaných biomimetických peptidů
napodobující působení peptidů v těle. Tento systém posílí biochemickou tvorbu kolagenu a kyseliny
hyaluronové v pleti. Profesionální postup využívá i dalších aktivních látek, například vitamínů,
kyseliny hyaluronové, kyseliny glutamové, kyseliny mléčné, aminokyselin, nmf a ceramidů,
které současně zvyšují kvalitu pleti.

Ošetření systémem collagenliftlab přináší výrazný účinek proti stárnutí pleti podporou zvýšené
syntézy kolagenu a elastinu.
Biostimulační foto anti-ageing v kombinaci s maximálním procentem aktivních látek
v kosmetických přípravcích přinášejí do kosmetických salonů nejžádanější trendové ošetření
na rychlý, bezpečný, neinvazivní a výrazný lifting obličeje.
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