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ADvance

Η Ιalugen® ADvance είναι η µοναδική βιταµίνη για την
επιδερµίδα που παρέχει τριπλή αναζωογονητική δράση:

Τα αποτελέσµατα της χρήσης της Ιalugen® ADvance είναι άµεσα τους πρώτους 2-3 µήνες της χρήσης του. 

Η Ιalugen® ADvance περιέχει τα 3 βασικά συστατικά της επιδερµίδας: 
Ιαλουρονικό Οξύ, Q10, Κολλαγόνο Τύπου ΙΙ, τον αποτελεσµατικότερο φυσικό συνδυασµό  που µπορεί να
αφοµοιωθεί φυσιολογικά  από τον ανθρώπινο οργανισµό και να ενεργεί από το εσωτερικό του δέρµατος.

Τα 124 mg κολλαγόνου τύπου ΙΙ, τα 20 mg υαλουρονικού οξέος, τα 10mg  Q10 και τα 15mg Pycnogenol® που περιέχονται 
στην Ιalugen ® ADvance αποτελούν το σύγχρονο “όπλο” της επιστήµης κατά του χρόνου µε εγγυηµένα αποτελεσµατα.
.

Είναι ένα µοναδικό φυσικό προϊόν που απορροφάται πλήρως από τον οργανισµό και  παρέχει τα 3 βασικά δραστικά συστατικά
για την επίτευξη της εσωτερικής βιολογικής αναζωογόνησης. Αναπλάθει τα κύτταρα εσωτερικά έτσι ώστε να εξωτερικεύεται
άµεσα η λάµψη και υγεία της επιδερµίδας.  

Η  Ιalugen® ADvance ξεχωρίζει.  

 

Η αποτελεσµατικότητα της Ιalugen®ADvance
έχει αναγνωριστεί για 3η συνεχή χρονιά
στο Γαλλικό διαγωνισµό οµορφιάς, παίρνοντας
το πρώτο βραβείο.

Η Ιalugen® ADvance ενισχύει  και βελτιστοποιεί  τα αποτελέσµατα της χρήσης  άλλων αντιρυτιδικών κρεµών και ενέσεων.  

Πώς ενεργεί το Ιalugen® ADvance  

1. Επανυδατώνει το δέρµα ολικώς (Ιαλουρονικό Οξύ)

3. Ελαστικότητα /Απαλότητα και λάµψη δέρµατος (Κολλαγόνο Τύπου ΙΙ της εταιρείας Biocell Technology)

2. Προστατεύει το δέρµα σε κυτταρικό επίπεδο και το ανανεώνει. (Q10-αντιοξειδωτικό)

Φυσικό προϊόν / Χωρίς παρενέργειες

Σε επιλεγµένα Ινστιτούτα Αισθητικής και φαρµακεία  

εξάλειψη των σηµαδιών του χρόνου

αντιρυτιδική δράση 

δράση για επαναφορά

της λάµψης της επιδερµίδας

δράση κατά των πανάδων
αντιµετωπίζει τα συµπτώµατα της
ρευµατοειδούς αρθρίτιδας
για άντρες και γυναίκες



1 κάψουλα την ηµέρα κατά τη διάρκεια 1-3 µήνες, αρκετές φορές το χρόνο.

Παρασκευάζεται από την Γαλλική εταιρεία  Laboratoires Genevrier, η οποία είναι πρωτοπόρος εταιρεία στη Δερµατολογία. 

Πως ενεργεί το Ιalugen®ADvance

1. Επανυδάτωση του δέρµατος (Ιαλουρονικό Οξύ)

Η Σύνθεση του υαλουρονικού οξέος µειώνεται µε την ηλικία, η οποία προκαλεί αφυδάτωση και απώλεια ελαστικότητας. 

Οι µελέτες δείχνουν ότι η ηµερήσια χρήση 20 mg υαλουρονικού οξέος µε Ιalugen®ADvance επιτρέπει όχι µόνο την αποκατάσταση 

πλήρως της  σύνθεσης του υαλουρονικού οξέος και στην ενυδάτωση του δέρµατος , αλλά  παρέχει   µια έντονη αντιοξειδωτική

δράση που υποβοηθά στην αποτοξίνωση ολόκληρου του σώµατος .

Τρόπος Χορήγησης:

1  Biocell collagen II®: clinical review & technical outline, 2007. 

2  Determination of the peak absorption kinetics of HA from a single (1500 mg) dose of BioCell Collagen, and the

   28-day bioavailability of HA and its metabolites in five normal healthy subjects, (site biocellcollagen) 

3  Ernster, L.Dallner, G, Biochemical, physiological and medical aspects of ubiquinone function, 

   Biochim. Biophys. Acta. 1995, May 24;1271(1):195-204. 

4  Schönlau, F. The cosmeceutical Pycnogenol. J Appl Cosmetol, 2002, 20:241-246. Ο Monadia – Sensory

   Evaluation : 80 consumer surveys - Evaluation report ialugen® R3 Victoires de la beaute 2012/2013.

Ερευνητικές Μελέτες 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρµατος για άνδρες και γυναίκες

Μείωση του κολλαγόνου προκαλεί ρυτίδες, χαλάρωση του δέρµατος, και πτώση των µαλακών ιστών. Η κατανάλωση του κολλαγόνου

παρέχει στο σώµα όλα τα απαραίτητα συστατικά για την ανασύνθεση του δέρµατος.  Μελέτες έχουν δείξει ότι η καθηµερινή χρήση  120 mg

κολλαγόνου αυξάνει την δραστικότητα των κυττάρων του δέρµατος  αυξάνει τη σύνθεση του κολλαγόνου,  αποκαθιστά τον όγκο του

δέρµατος, διατηρώντας την ελαστικότητά του. Το δέρµα σας θα είναι απαλό και βελούδινο και η επιδερµίδα σας θα δηµιουργήσει ισχυρή

3. Ελαστικότητα /Απαλότητα δέρµατος (Κολλαγόνο Τύπου ΙΙ της εταιρείας Biocell Technology)

Q10,  Ένα απαραίτητο στοιχείο σε όλα τα ζωντανά κύτταρα. Έχει την ιδιότητα να εισχωρεί στα κύτταρα και να παρέχει οξυγόνωση, υποβοηθώντας 

στην παραγωγή βιολογικής ενέργειας.  Η  έλλειψη  του  Q10 σταµατά τη δραστηριότητα των κυττάρων του σώµατος  και παρεµποδίζεται  η

αναζωογόνηση. Ηµερήσια χρήση 10 mg  επιτρέπει την αποκατάσταση της οξυγόνωσης των κυττάρων, παρέχοντας  ενέργεια, και προλαµβάνει  τη

γήρανση σε ολόκληρο το σώµα.  Υποβοηθά την επιδερµίδα να ανακτήσει τη λάµψη της.

Το Ιalugen® ADvance έχει την ικανότητα  να φτάνει στο βαθύτερο κυρίως δέρµα, εκεί όπου βρίσκεται το κολλαγόνο, και να το εµπλουτίζει µέσω του

Κολλαγόνου τύπου ΙΙ που περιέχει.  Έτσι διοχετεύεται ξανά στην επιφάνεια της επιδερµίδας η  λάµψη στο πρόσωπο εκ των έσω και η επιδερµίδα να

γίνεται  λεία και απαλή. 

2 . Προστασία σε κυτταρικό επίπεδο. (Q10-αντιοξειδωτικό)
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Το κολλαγόνο τύπου ΙΙ  που περιέχει το  Ιalugen® ADvance (είναι της εταιρείας Βιοcell Technology  το οποίο έχει δίπλωµα ευρεσυτεχνίας στην Αµερική)

υποβοηθά εκτός των άλλων και την υγεία των νυχιών και των αρθρώσεων .(Περιέχει beauty amino acids όπως το hydroxyproline).

Σύµφωνα µε  µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, η χορήγηση του κολλαγόνου τύπου II βελτιώνει τα συµπτώµατα της ρευµατοειδούς

αρθρίτιδας.

Το Ιalugen® ADvance  είναι ασφαλή και αποτελεσµατικό  στην πρόληψη και καταπολέµηση της γήρανσης  µέσα από την τριπλή του δράση.

Το φυσικό Υαλουρονικό Οξύ που περιέχει το Ιalugen® ADvance απορροφάται πλήρως και αποτελεσµατικά από τον οργανισµό.

αντιρυτιδική προστασία.

Από 30 ετών και µετά.
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H IALUGEN ADvance είναι συµπλήρωµα διατροφής και δεν πρέπει να θεωρηθεί  ως υποκατάστατο µιας ποικίλης και ισορροπηµένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
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