
UTEN GMO

SKIN SERUM
24-TIMERSFORMEL FOR ANSIKT OG HALS 

HØYDEPUNKTENE MED SKIN SERUM

Zinzino Skin Serum er en 24-timersformel for ansikt 
og hals som holder huden ung. Det fukter og glatter ut 
huden, og gir økt elastisitet og styrke. Det reduserer 
fine linjer og forekomsten av rynker.

Zinzino Skin Serum er første serumet av denne typen. 
Det er utformet for å systematisk tilnærme seg og 
endre aldring av huden, og det representerer det 
neste revolusjonerende fremskrittet innen hudpleie.

Zinzino Skin Serum fungerer ved at det forbedrer den 
ekstracellulære matriksen (ECM), det fine nettet med 
mikrofiber som støtter huden. De aktive 
ingrediensene i Zinzino Skin Serum beskytter, 
reparerer og gjenoppbygger matriksen.

Innhold: 50 ml, 30 ml, 10x5 ml

 Fukter og glatter ut huden 

 Forbedrer hudens elastisitet og styrke 
 
	 Reduserer	fine	linjer	og	forekomsten	

 av rynker

 Reduserer størrelsen på porene
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DEN EKSTRA-CELLULÆRE MATRIKSEN  
ER SVÆRT VIKTIG NÅR DET GJELDER  
ALDRING OG REPARASJON AV HUDEN
Eksponert hud (på hendene og i ansiktet) eldes raskere enn ikke-ek-
sponert hud. Dette er fordi mange av tegnene på aldring påvirkes av 
eksterne faktorer. Disse omfatter soleksponering, sigarettrøyk og 
forurensning, som produserer frie radikaler som er skadelige for huden.  
 
Det er også interne faktorer. Når hudens metabolisme er optimal,  
repareres skader, og matriksen bevares. Men dårlig kosthold øker 
nedbrytningen av matriksen, og forsinker nydannelsen av matriksen. 
Dette fører til økt ødeleggelse av matriksen og til at det i større grad 
dannes fine linjer og rynker. Hudpleie bør ta for seg årsakene til al-
dring i tillegg til de synlige tegnene. Zinzino Skin Serum gjør dette 
ved å beskytte, reparere og gjenoppbygge matriksen. 
 
Det er et svært effektivt enkeltstående produkt. Men dersom kost-
holdet ditt ikke er optimalt, gir dette produktet enda større effekt i 
kombinasjon med BalanceOil og Xtend, som gir næring til huden og 
kroppen innenfra. 
 

BESKYTTER: REDUSERER NEDBRYTING  
AV MATRIKSEN
Sollys fører til at huden aldres ved å bryte ned ECM. Zinzino Skin Serum 
inneholder fire aktive ingredienser som blokkerer denne delen av 
aldringsprosessen på fire ulike stadier.  
 
- squalen 
- 1-3, 1-6 Beta-glukaner 
- tokoferoler og tokotrienoler 
- polyfenoler fra oliven 
 

REPARERER: ØKER DANNELSEN  
AV MATRIKS
Hudceller som kalles fibroblaster reparerer ECM ved å danne nytt 
kollagen, elastin og andre mikrofibre. Zinzino Skin Serum inneholder 
to aktive ingredienser som forbedrer fibroblastaktiviteten på to 
komplementære måter.  
 
- kobberheptapeptid 
- 1-3, 1-6 Beta-glukaner 
 
Ved å redusere nedbrytningen av ECM og øke reparasjonen av matriks, 
bedres kvaliteten på ECM gradvis. Dette gir et ungdommelig utseende. 
 

GJENOPPBYGGER: FORBEDRET  
MATRIKSKVALITET 
Når ECM gjenoppbygges og fuktes, glattes huden ut og den får økt 
elastisitet og styrke. Det reduserer fine linjer og forekomsten av ryn-
ker. Gjenoppbygging tar tid, så for å gi raskere resultater tilfører ser-
umet to hurtigvirkende forbindelser som virker umiddelbart. 
 
- Calendula (et betennelsesdempende middel) 
- hyaluronsyre (et fuktighetsgivende middel) 
 

DEN EKSTRACELLULÆRE MATRIKSEN
Huden består hovedsakelig av tre lag: Epidermis (overhuden), der-
mis (lærhuden) og hypodermis (underhuden). Den ekstracellulære 
matriksen (ECM), det fine nettet med mikrofiber, består av forbind-
elser som kollagen, elastin og hyaluronsyre. ECM finnes både i epi-

dermis og dermis og gir huden strekkfasthet og elastisitet. Ingredi-
ensene i Zinzino Skin Serum er som beskrevet i teksten rettet mot 
ECM i begge lagene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYLLEN GLØD
Zinzino Skin Serum inneholder spor av betakaroten, det naturlige 
fargestoffet i mange frukter og grønnsaker. Regelmessig bruk av serumet 
gir en subtil gyllen glød – den samme sunne og flotte hudtonen man 
forbinder med et sunt kosthold. 
 

ANDRE INGREDIENSER
Vi har også inkludert andre viktige ingredienser i Skin Serum, og disse 
er: Shea-smør, et nøttebasert fett, og solsikkeoljen Helianthus annu-
us, som begge har gode fuktighets-givende egenskaper. Vi bruker også 
Chondrus, en tang som både har en fuktighetsgivende og en 
UV-beskyttende effekt. 
 
Mineralleiren Sepiolite tilsettes for sine antiseptiske og hud hel-bre-
dende egenskaper, mens havreekstrakten Avena Sativa bidrar til lin-
dring av irritert hud. Til slutt har vi tilsatt Betaine for å styrke vann-
balansen i cellene og for dens anti-inflammatoriske egenskaper.  
 

UTEN PARFYME OG PARABENER
Zinzino Skin Serum inneholder ikke parfyme. Den svake nøytrale 
duften kommer fra de naturlige aktive ingrediensene (blant annet 
Beta-glukanene). Denne lukten påvirker ikke andre dufter eller 
parfymer som påføres. I tillegg er Skin Serum fri for parabener. 
 

INSTRUKSJONER
Påføres sparsomt på ansikt og hals, morgen og kveld, for å få det 
beste resultatet. Må brukes innen 12 måneder etter åpning. 
 

MERK
Oppbevares utilgjengelig for barn og unngå kontakt med øynene. 
Dette produktet erstatter ikke behovet for daglig bruk av solkrem. 
 

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.


