
A bőr állapota a kor elsődleges jelzője. A bőr kinézete jól mutatja 

egy ember általános egészségügyi állapotát, nemzetiségét, 

életmódját és korát. Ezeket a tulajdonságokat főleg a bőr színe, 

mintázata, keménysége, és bársonyossága határozza meg. Ahogy 

öregszünk, úgy alakul át a bőrünk – különböző színű lesz, durvább 

lesz az állaga és ráncosodik. A napfénynek kitett területek még 

drámaibb változásokon mennek keresztül (pl. arc, nyak, mellkas, 

alkar, kezek), mint a napfénytől védett területek. Ezek a változások 

még inkább hangsúlyosak azoknál, akik kevésbé pigmentáltak. A  

sötét pigmentek segítenek védelmet nyújtani az UV sugarak 

okozta káros hatásokkal szemben. 

MI LENNE HA MÁR HÓNAPOK ALATT 

FIATALABBNAK NÉZNÉL KI?  
A bőr nem csak a legnagyobb emberi szerv, de az egyetlen szerv, 

ami súlyosan ki van téve a környezeti hatásoknak. Az utóbbi 

évtizedben fontos fejlődésen ment keresztül a tudomány, hogy 

megértse a bőröregedés folyamatait. 

A világ felnőtt lakosságának jelentős része szeretne fiatalos bőrt, 

ennek köszönhetően egy multimilliárd dolláros iparág termelődött 

ki, ami magában foglalja a kozmetikumokat, a gyógyszeres 

kozmetikumokat, a beavatkozásos vagy nem beavatkozásos 

kezeléseket, a lézeres technikákat, a kitöltőanyagokat, ill. 

neurotoxinos injekciókat, és a műtéti eljárásokat. 

MI TÖRTÉNIK AZ ÖREGEDŐ BŐRREL? 

A legjelentősebb tulajdonsága az öregedő bőrnek a kollagén 

mátrix feldarabolódása. A kollagén feldarabolódás felelős a 

tökéletes bőrszerkezet megszűnéséért és a fibroblaszt funkciók 

bőrben való csökkenéséért. Az öregedő bőrben az összeomló 

fibroblasztok (bőrsejtek) kisebb mennyiségben termelik a 

kollagént, és nagyobb mennyiségben azokat az enzimeket a 

bőrben, amik csökkentik a kollagének számát, ellentétben a 

fibroblaszttal, amely sokféle kollagént, és kollagén rostot termel, 

amelyek együttes erővel egy fehérje alapú mátrixot alkotnak. 

Az I-es típusú kollagén a legbőségesebb fehérje az emberi bőrben. 

Magába foglalja a bőr szárazsúlyának 90%-át. 

• A rostos kollagén típusok (I, III és V) együtt állnak össze 

nagyobb kollagén rostokká, amelyek egy strukturált hálózatot 

alkotnak a bőrön keresztül. Amikor ezek a folyamatok 

megbomlanak, a bőröregedés nagyobb mértékű lesz. 

 
 

MILYEN TÍPUSÚ BŐRÖD VAN? 

Az első módja annak, hogy felvedd a harcot az öregedő bőrrel 

szemben, az a megfelelő táplálkozás. Egy nemrég született 

tanulmány szerint a fehérje, a C-vitamin és a bioflavonoidok jó 

hatással vannak a bőr állapotára és a négy bőrtípus kollagén 

termelésére.  

 

 

 



A „Fitzpatrick bőr típus” rendszer (vagy fotótípus) minősíti a bőrt a 

melanin pigmentek mennyisége alapján. Ezt az alapvető bőrszín 

(fehér, barna vagy fekete) és az UV-sugárzás által kifejtett hatás 

(barnulás) kategorizálja. A sápadt vagy fehér bőr könnyen ég le, és 

lassan, kevéssé barnul: több védelemre van szüksége a napfénnyel 

szemben. A sötétebb bőr kevésbé ég le, és könnyebben barnul, de 

hajlamosabb arra, hogy kifejlődjenek rajta gyulladás utáni 

pigmentációs foltok.  

A BŐR I-IV FOTÓTÍPUSA 

 

Egy mostani tanulmány szerint, amelyben 47 embert vizsgáltak, 30 

és 45 év között, I-IV bőrtípussal, egy diétás összetevőt 

fogyasztottak 180 napon keresztül. Az összetevő tartalmazott 

fehérjét, C-vitamint, gyümölcskivonatokat magas flavonoid 

számmal, és egy kis mennyiségű cinket. Az ebben a készítményben 

lévő fehérje szám megegyezik a LAMININE-ban található 

mennyiséggel, a C-vitamin és a bioflavonoid tartalom pedig FÉL 

IMMUNE+++ kapszulában találhatóval (kivéve a cinket). A 

fogyasztás után, még egy ilyen kis mennyiséggel is – az emberek 

bőre látható javuláson ment keresztül. 

 

• Az emberek bőre kevésbé volt piros, jobban hidratált volt és 

jobb volt a külső állapota is, a készített fotók alapján. 

• Jelentősen csökkent az UV-sugárzás által kialakult barna 

foltok száma. A bőr mintázata és a pórusok szorossága javult 

a tudományos mérések alapján. 

• A tanulmány során egy kisebb bőrdarabot is vettek mindenkitől a 

vizsgálathoz, amely megmutatta, hogy a kollagén és a rugalmas 

rostok száma növekedett. Az arcon végzett ultrahang kimutatta, 

hogy a kollagén termelés is megnövekedett.  

 

 

 
 

 

LELASSÍTHATOD A BŐRÖD ÖREGEDÉSÉT A LAMININE ÉS 

IMMUNE+++ KÉSZÍTMÉNYEKKEL! 

Habár nem irányíthatod a környezeti tényezőket, mint a szmog, a 

szél, a nap, vagy a szennyezés, könnyen felügyelheted, hogy mit 

viszel be a szervezetedbe. A bőr állapotának rengeteg tényezője 

függ attól, hogy hogyan táplálod a szervezetedet.  

A C-vitamin egy 

hatékony 

stimulálója a 

kollagén és elasztin 

termelésnek, és 

segít elszállítani a 

kollagén rostokat a 

bőrmátrixba. 

Továbbá gátolja a 

kollagének és elasztinok 

bomlását is. A kutatók 

javasolják a C-vitamin 

szedését, hogy segítsd 

megőrizni a bőrön lévő 

sebek kialakulását, ill. a 

vastag sebhelyeket a 

szöveten, amiket 

kelloidnak hívunk. 

Továbbá nemrég 

megállapították, hogy 

fontos szerepe van a 

ráncos és nyúzott bőr 

kezelésében. 

 

A „Bőr Duó” naponta történő alkalmazásával (LAMININE és 

IMMUNE+++) segítheted a bőr öregedés lelassítását. Az IMMUNE+++-

ban található C-vitamin egy nagyon hatékony formáját tartalmazza, 

ami kétszer annyi ideig marad a vérkeringésben, és kétszer akkor a 

felszívódási aránya, mint a hagyományos C-vitaminoknak. A 

Laminine-ban található Fibroblaszt Növekedési Faktor pedig 

működésbe lép a bőr fibroblaszt sejtjeivel, ami stimulálja őket, 

hogy kollagént termeljenek. Ezzel a két készítménnyel, 

költséghatékonyan tudod, könnyedén elérni a fiatalos és 

egészséges bőrt

 


