
GMO-VABA

SKIN SERUM
24-TUNNINE SKIN SERUM NÄOLE JA KAELALE

MILLE POOLEST ON SKIN SERUM ERILINE?

Zinzino Skin Serum on 24-tunnise toimega näole ja 
kaelale. Seerum niisutab ja silub nahka ning muudab 
selle elastsemaks ja tugevamaks. See vähendab 
peeneid joonekesi ja kortsude teket. 

Zinzino Skin Serum on esimene omalaadne toode. 
Selle eesmärk on aeglustada naha vananemist 
süsteemselt, kujutades endast järgmist etappi 
nahahoolduse arengus.

Zinzino Skin Serum tootel on nahka toetavate peente 
mikrokiudude võrgustikku ehk rakuvaheainet 
(ekstratsellulaarne maatriks, ing. k. ECM) parandav 
toime. Zinzino nahaseerumi koostisosad kaitsevad, 
parandavad ja taastavad rakuvaheainet 
(ekstratsellulaarset maatriksit).

Sisaldab: 50 ml, 30 ml, 10x5 ml

 Niisutab ja silub nahka  

 Muudab naha elastsemaks ja tugevamaks 
 

 Vähendab peeneid joonekesi ja kortsude teket

 Kahandab poore

PEAMISED KASULIKUD TOIMED



RAKUVAHEAINEL ON OLULINE ROLL 
NII NAHA VANANEMISES KUI SEISUNDI 
PARANDAMISES
Katmata nahk (kätel ja näol) vananeb kiiremini, kui riietega kaetud 
nahk, sest paljud vananemise ilmingud on põhjustatud välistegurit-
est. Nende hulgas on päikese käes viibimine, sigaretisuits ja kesk-
konnast pärit saasteained, mis toodavad nahka kahjustavaid vabu 
radikaale. 

Kuid on ka sisemisi tegureid. Kui naha ainevahetus on optimaalne, 
siis kahjustused parandatakse ja maatriks säilib. Vale toitumine aga 
kiirendab maatriksi kahjustumist ja aeglustab selle taastumist. See 
toob kaasa maatriksi ulatuslikuma hävimise ning kiirendab peente 
joonekeste ja kortsude teket. Nahahooldus peaks tegelema 
nii vananemise põhjuste kui ka selle nähtavate märkidega. Zinzino 
Skin Serum kaitseb maatriksit ning parandab ja taastab seda. 
 
See on ülimalt tõhus eraldi toimiv toode. Juhul, kui sinu toitumine 
pole just ideaalne, annab seerum veelgi paremaid tulemusi koos 
toodetega BalanceOil ja Xtend, mis toidavad nahka seestpoolt. 
 

KAITSE: VÄHENDA MAATRIKSI  
LAGUNEMIST
Päikesekiirgus vanandab nahka, lagundades rakuvaheainet (ekstrat-
sellulaarset maatriksit). Zinzino SkinSerum sisaldab nelja toimeainet, 
mis blokeerivad selle olulise vananemisprotsessi põhjustava teguri 
neljas eri etapis.  
 
- skvalaan 
- 1-3, 1-6 beetaglükaanid 
- tokoferoolid ja tokotrienoolid 
- oliivide polüfenoolid 
 

PARANDA: SUURENDA MAATRIKSI 
TÕHUSAM MOODUSTAMIST
Naharakud nimega fibroblastid parandavad rakuvaheainet, luues 
uut kollageeni, elastiini ja muid mikrokiude. Zinzino SkinSerum sisal-
dab kahte toimeainet, mis suurendavad fibroblastide aktiivsust kahel 
täiendaval moel.  
 
- vase heptapeptiid 
- 1-3, 1-6 beetaglükaanid 
 
Vähendades rakuvaheaine kahjustumist ning täiustades maatriksi 
tõhusamat parandamist, suureneb aegamööda rakuvaheaine kvali-
teet. See annab nahale nooruslikuma väljanägemise. 
 

TAASTA: TÄIUSTA MAATRIKSI KVALITEETI 
Rakuvaheaine taastamine niisutab ja silub nahka, muutes selle elast-
semaks ja tugevamaks. See vähendab peeneid joonekesi ja kortsude 
teket.  Taastamine võtab aega ja seega on kiiremate tulemuste tag-
amiseks seerumile lisatud kaks kiiretoimelist ühendit, mille kasulikud 
omadused avalduvad kohe. 
 
- saialill (põletikuvastane aine) 
- hüaluroonhape (niisutav aine) 
 

RAKUVAHEAINE
Inimese nahk koosneb kolmest peamisest koekihist: marras-, päris- 
ja alusnahast. Rakuvaheaine (ekstratsellulaarne maatriks, ing. k. ECM) 
ehk peentest mikrokiududest võrgustik koosneb sellistest ühendit-

est nagu kollageen, elastiin ja hüaluroonhape. ECM on olemas nii 
marras- kui ka pärisnahas, tagades naha elastsuse ja vastupidavuse. 
Zinzino Skin Serum koostisosad (nagu tekstis kirjeldatud) on suunatud 
mõlema kihi rakuvaheainele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULDNE SÄRA 
Zinzino Skin Serum sisaldab beetakaroteeni, mis on paljudes puu- ja 
köögiviljades leiduv looduslik värvaine. Seerumi korduv kasutamine 
jätab nahale õrna kuldse tooni – samasuguse tervisest pakatava ja 
kauni jume, mis seostub tervisliku toitumisega. 
 

MUUD KOOSTISOSAD
Skin Serum sisaldab ka muid olulisi koostisosi: Pähklirasval põhinev 
sheavõid ja päevalilleõli Helianthus annuus. Mõlemad on head nii-
sutajad. Koostisosade hulka kuulub ka niisutavate ja UV-kiirguse 
eest kaitsvate omadustega vetikas Chondrus. 

Lisatud on antiseptilise ja nahka raviva toimega mineraalsavi sepioliit 
ning nahaärritust leevendav kaeraekstrakt Avena Sativa. Samuti on 
rakkude veesisalduse tasakaalustamiseks lisatud betaiini, millel on 
põletikuvastane toime.   
 

ILMA LÕHNAAINETE JA PARABEENIDETA
Zinzino Skin Serum tootele ei ole lisatud lõhnaaineid. Seerumi õrn 
neutraalne lõhn on tingitud looduslikest toimeainetest (nt beeta-
glükaanidest). See ei sega muude lõhnastatud kosmeetikatoodete 
ega lõhnõlide kasutamist. Skin Serum on ka parabeenivaba. 
 

KASUTAMINE
Parimate tulemuste saavutamiseks kandke hommikul ja õhtul  
väike kogus seerumit näole ning kaelale. Kasutage 12 kuu jooksul 
pärast avamist. 
 

NB
Holdes uden for børns rækkevidde og undgå kontakt med øjne. 
Dette produkt erstatter ikke den daglige brug af solbeskyttelse. 
 

INGREDIENTS
Aqua, Glycerin, Shea Butter Ethyl Esters, Olea Europaea (Olive), Fruit 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Squalane, Sepiolite Ex-
tract, Betaine, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Pectin, Xanthan 
Gum, Chondrus Crispus, Avena Sativa (Oat), Meal Extract, Sorbitan 
Caprylate, Propanediol, Benzoic Acid, Polyvinyl Alcohol, Glycolic 
Acid, Lactic Acid, Copper Palmitoyl, Heptapeptide-14, Heptapep-
tide-15 Palmitate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Yeast Polysaccharides, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide, 
Beta Carotene
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