
GMO-VAPAA

SKIN SERUM
24-HOUR FORMULA KASVOILLE JA KAULALLE

SKIN SERUM-RAVINTOLISÄN PERUSELEMENTIT

Zinzino Skin Serum on 24 tuntia vaikuttava, 
nuoruuden kasvoille ja kaulalle palauttava seerumi.  
Se kosteuttaa ja tasoittaa ihoa sekä parantaa sen 
kimmoisuutta ja lujuutta. Tämä vähentää juonteita  
ja ryppyjen ilmestymistä. 

Zinzino Skin Serum on ensimmäinen laatuaan.  
Sen lähestymistapa ja vaikutus ikääntymiseen on 
järjestelmällinen, ja se edustaa ihonhoidon seuraavaa 
mullistavaa kehitysvaihetta.

Zinzino Skin Serum vaikuttaa soluväliaineeseen (extra-
cellular matrix, ECM) eli ihoa tukevaan, molekyylien 
muodostamaan ohueen verkkoon. Zinzinon 
ihoseerumin vaikuttavat aineet suojaavat, korjaavat  
ja uudistavat soluväliainetta.

Sisältö: 50 ml, 30 ml, 10x5 ml

 Kosteuttaa ja pehmentää ihoa 

 Parantaa ihon kimmoisuutta ja lujuutta 
 

 Vähentää juonteita ja ryppyjen ilmestymistä

 Pienentää ihohuokosia
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SOLUVÄLIAINEELLA ON MERKITTÄVÄ VAI-
KUTUS IHON VANHENEMISEEN JA UUDIS-
TUMISEEN
Rasitukselle altistuva iho (käsissä ja kasvoissa) ikääntyy nopeammin 
kuin suojassa oleva iho, koska moniin ikääntymisen merkkeihin vai-
kuttavat ulkoiset tekijät. Näitä ovat auringolle altistuminen, tupakan-
savu ja ympäristön saasteet, jotka tuottavat iholle haitallisia vapaita 
radikaaleja. 

Lisäksi on olemassa sisäisiä tekijöitä. Kun ihon aineenvaihdunta on 
optimaalinen, vaurio korjataan ja soluväliaine pysyy hyvänä. Sen 
sijaan huono ravinto nopeuttaa soluväliaineen vaurioitumista ja hi-
dastaa sen uudistumista. Tästä seuraa soluväliaineen yhä pahempi 
tuhoutuminen, mikä nopeuttaa juonteiden ja ryppyjen kehittymistä. 
Ihonhoidon tulisi kohdistua ikääntymisen syihin sekä sen näkyviin 
merkkeihin. Zinzino Skin Serum tekee näin suojaamalla, korjaamalla  
ja uudistamalla soluväliainetta. Se on erittäin tehokas tuote, joka to-
imii sellaisenaan. Jos ravintosi on puutteellista, seerumi on vielä te-
hokkaampi, kun käytät sen kanssa BalanceOil-öljyä ja Xtendiä, jotka 
ravitsevat ihoa sisältäpäin. 
 

SUOJAA: VÄHENTÄÄ SOLUVÄLIAINEEN 
HAJOAMISTA
Auringonvalo ikäännyttää ihoa hajottamalla soluväliainetta. Zinzino 
Skin Serum sisältää neljää vaikuttavaa ainesosaa, jotka vähentävät 
tätä ikääntymisen keskeistä aiheuttajaa neljällä eri tasolla.  
 
- skvaleenia 
- beetaglukaanit 1–3, 1–6 
- tokoferoleja ja tokotrienoleja 
- oliivin polyfenoleja 
 

KORJAA: LISÄÄ SOLUVÄLIAINEEN  
MUODOSTUMISTA
Fibroblasti-nimiset ihosolut korjaavat soluväliainetta muodostamalla 
uutta kollageenia, elastiinia ja muita molekyyleja. Zinzino Skin Serum 
sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, jotka tehostavat fibroblastin toi-
mintaa kahdella toisiaan täydentävällä tavalla. 
 
- kupariheptapeptideja 
- beetaglukaanit 1–3, 1–6 
 
Soluväliaineen laatu paranee vähitellen, kun sen hajoaminen 
vähenee ja korjaantuminen tehostuu. Tämä tekee ihosta nuorem-
man näköisen. 
 

UUDISTAA: PARANTAA SOLUVÄLIAINEEN 
LAATUA 
Soluväliaineen uudistuminen kosteuttaa ja tasoittaa ihoa parantaen 
sen kimmoisuutta ja lujuutta. Tämä vähentää juonteita ja ryppyjen 
ilmestymistä. Uudistaminen vie aikaa, joten prosessin nopeutta-
miseksi seerumissa on kaksi nopeavaikutteista, välittömiä tuloksia 
antavaa ainesosaa. 
 
- kehäkukkaa (tulehdusta estävä aine) 
- hyaluronihappoa (kosteuttava aine) 
 

SOLUVÄLIAINE
Ihmisen iho koostuu kolmesta suuresta kudoskerroksesta: orvaskesi, 
verinahka ja ihonalaiskudos. Soluväliaine (ECM) on ohut molekyyliv-
erkko, joka muodostuu erilaisista yhdisteitä, kuten kollageenista, 
elastiinista ja hyaluronihaposta. Soluväliainetta on kaikkialla sekä or-

vaskedessä että verinahassa, ja se lisää ihon lujuutta ja kimmoisuut-
ta. Zinzino Skin Serumin ainesosat on suunnattu, kuten edellä ker-
rottiin, molempien kerrosten soluväliaineeseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTAINEN HEHKU
Zinzino Skin Serum sisältää beetakaroteenia, joka on monien he-
delmien ja vihannesten luonnollinen väriaine. Seerumin jatkuva 
käyttö saa aikaan hienon kultaisen hehkun – saman terveellisen ja 
ihastuttavan kukoistuksen, joka liitetään terveelliseen ruokavalioon. 
 

MUUT AINESOSAT
Skin Serum sisältää myös seuraavia tärkeitä ainesosia: karitevoita, eli 
pähkinäpohjaista rasvaa, ja Helianthus annuusta, eli uringonkukkaöl-
jyä, jotka molemmat kosteuttavat tehokkaasti. Käytämme myös 
ainetta nimeltä Chondrus; se on merilevää, joka kosteuttaa ja suojaa 
UV-säteiltä. 

Sepioliittia, mineraalivahaa, lisätään sen antiseptisten ja ihoa paranta-
vien ominaisuuksien takia, kun taas Avena Sativa, kaurauute, tuo hel-
potusta ärtyneelle iholle. Lopuksi lisäämme betaiinia, joka tukee solu-
jen vesitasapainoa ja jolla on myös tulehdusta estäviä ominaisuuksia.   
 

EI SISÄLLÄ HAJUSTEITA EIKÄ  
PARABEENEJA
Zinzino Skin Serum ei sisällä lisättyjä hajusteita. Sen mieto, neutraali 
tuoksu tulee sen luonnollisista vaikuttavista ainesosista (kuten bee-
taglukaaneista). Tuote ei vaikuta muihin käytettäviin tuoksuihin tai 
hajuvesiin. Lisäksi SkinSerum on parabeeniton. 
 

KÄYTTÖOHJE
Saat parhaan tuloksen, kun levität tuotetta pienen määrän kasvoille 
ja kaulalle aamulla ja illalla. Käytä 12 kuukauden kuluessa avaamisesta. 
 

HUOM
Säilytä lasten ulottumattomissa ja vältä tuotteen joutumista silmiin. 
Tuote ei korvaa päivittäistä aurinkosuojatuotteen käyttöä. 
 

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, Heptapeptide-15 
Palmitate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Yeast Polysaccharides, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide, 
Beta Carotene
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