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Vybrat si účinnou řadu péče o pleť není vůbec snadné. Výrobci
se snaží upoutat naši pozornost přísliby mladistvého vzhledu
pleti. Jenže to ve skutečnosti dokážou jen některé produkty.

M

ezi ty, které své sliby plní nejen o vánocích, patří krém Pyratine-6, který
vznikl díky spolupráci českých vědců z Laboratoře růstových regulátorů
a jejich amerických kolegů. A zatímco
ve Spojených státech se tato pleťová
řada prodává již dva roky, na naše území zamířila
teprve nyní.

Princip, který funguje
Když přijde živočich o část svého těla, neumí ji nahradit. Rostliny však tuto vlastnost mají: na místě
odpadlých listů vyrostou listy nové, uříznuté větve zakoření. Tyto mimořádné regenerační schopnosti mají
rostliny díky cytokininům.
Cytokininy jsou rostlinné růstové regulátory, které
zpomalují proces stárnutí rostlin. To samo o sobě je
jistě zajímavé, ale mnohem zajímavější je výzkum,
který prokázal, že cytokininy zvyšují i životnost lidských buněk a také značně snižují výskyt volných
radikálů, které urychlují známky stárnutí. Cytokininy pomáhají udržovat zdraví buněk produkujících
kolagen a elastin, zvyšují jejich aktivitu a zlepšují
jejich zdraví. Tím oddalují proces stárnutí a akumulaci škodlivého buněčného odpadu a pomáhají tento
buněčný odpad odstraňovat a tak zvyšovat životnost
a vitalitu buněk.

Ověřeno: Mladší za dva týdny
Tyto vlastnosti cytokininů by byl hřích nevyužít
v kosmetice. Vždyť kdo by nechtěl najít své ztracené
mládí? Vědci tuto výzvu přijali a jako odpověď na ni
vytvořili krémy obsahující cytokinin Pyratine-6.
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Tyto přípravky dokážou ještě lépe zvrátit známky
stárnutí. Při jejich používání je pleť hladší a jasnější
již za dva týdny. Během této krátké doby mizí jemné vrásky a hyperpigmentace, lepší se také suchost
a zarudnutí pleti. Chcete důkazy? Proč ne – v tomto
případě opravdu existují.
Přípravek Pyratine-6 již během 8 týdnů dokázal
o 31 % zredukovat hnědé skvrny způsobené UV zářením a po 12 týdnech došlo dokonce ke prokazatelnému zlepšení až o 41 %: tón pleti byl zesvětlen a došlo
k redukci skvrnitosti.
Kromě toho bylo také provedeno měření transpidermální ztráty vody a kapacitance pokožky.
I v tomto případě už v 8. týdnu došlo ke zlepšení obsahu vlhkosti o 35 % a ve 12. týdnu až o 41 %. Výzkum
potvrdil, že produkt významně zlepšil funkci pokožky
jako bariéry zadržující maximální množství vlhkosti
a udržuje zdravě a mladistvě vypadající pleť.
Na viditelné výsledky však nemusíte čekat
8 týdnů – zlepšení je patrné už během 14 dnů a při
trvalém používání se pak stav ještě zlepšuje. A přitom vám nehrozí žádné vedlejší účinky: žádné pálení,
šupinatost, zarudnutí, nebo podráždění. Pyratine-6 je
hypoalergenní, neucpává póry a je vhodný i pro citlivou pokožku. Lékaři ho doporučují i po procedurách,
jako je chemický peeling, mikrodermoabraze, ošetření laserem a injekčními výplněmi. Získáte ho za cenu
zhruba 2500 Kč.
Pyratine-6 je skutečným elixírem mládí, po kterém
tak toužil například Rudolf II. Toto však není žádná alchymie, ale skutečná věda založena na vývoji moderních
technologií. Více informací na www.pyratine6.cz.
TEXT: Johana Šlajchrtová

