این الین از محصوالت ژوونا پس از تحقیقات گسترده باهدف مقابله با پیری پوست طراحی و تولیدشده است خصوصا برای خانمهایی
که بعد از تغییرات هورمونی پوستشان تغییرات قابلمالحظهای را تجربه خواهد کرد.
پیر شدن پوست روندی است که به دالیل زیر اتفاق میافتد:
 .1بهصورت بیولوژیکی خصوصا بعد از تغییرات هورمونی در خانمها
 .2پیری پوست بر اساس عواملی است که این روند را تسریع میکند مانند اشعه ماوراءبنفش ،مواد سمی نیکوتینی ،آلودگی هوا،
استرس ،کمخوابی و ...
 .3و نهایتا میتواند در اثر مصرف بیشازاندازه کربوهیدرات و قند نیز رخ دهد.
محققان اخیرا دریافتهاند که مصرف بیشازاندازه مواد قندی در یک رژیم غذایی ناسالم باعث صدمه به کالژن و االستین پوست شده،
به دیواره رگهای خونی حمله کرده و روی پوست رسوب باقی میگذارد که درنهایت تولید انرژی سلولی و سیستم سمزدای پوست
را فلج میکند .عوارض چنین مشکالتی عبارتاند از :ایجاد لک و نقاط رنگی روی پوست ،خستگی و رنگپریدگی ،زمخت و شل
شدن پوست ،کاهش انعطاف و عمیقتر شدن خطوط صورت و چینوچروکهای پوست صورت و حتی ایجاد پف و حلقه تیره دور
چشم.
محصوالت ژوولیا این تغییرات را بهصورت بنیادی هدف قرار داده و به طرز قابلتوجهی عوارض آن را کاهش میدهد.
مهمترین و اصلیترین ترکیبات مؤثر موجود در این الین ضد پیری شامل :ترکیب انحصاری تکنولوژی  ، SkinNova SCعصاره
ابریشم (درخت ابریشم ایرانی :قویترین ماده ضد پیری شناختهشده) ،عصاره گیاه  ،cassavaپنتاویتین ،ویتامین  ،Eهیالورونیک
اسید shea butter ،و روغن هسته Macadamia

(مناسب پوستهای نرمال تا خشک)

کرم ژوولیا عالوه بر مقابله با پیری پوست و کاهش قابلتوجه چینوچروکهای صورت به مدت  72ساعت رطوبت الزم را برای پوست فراهم
میکند و به همین دلیل موجب کاهش التهاب و خارش پوست شده بعالوه ساختارهای پروتئینی را که بهواسطه پیری زودرس دچار آسیب شدهاند
ترمیم میکند .همچنین از پوست در برابر رادیکالهای آزاد محافظت کرده ،ذخیره انرژی پوست را افزایش میدهد ،از سیستم مویرگی مراقبت
میکند و سیستم سمزدای پوست را تقویت میکند .این محصول طراوت را به چهره بیرمق بازمیگرداند و نهتنها لکها و خالهای رنگی پوست
را کاهش میدهد بلکه بهطور مؤثری از ایجاد لکهای جدید جلوگیری میکند.

(مناسب پوستهای نرمال)

سرم ژوولیا عالوه برتاثیر لیفت بسیار زیاد و فوری خود بهواسطه ترمیم ساختارهای پروتئینی پوست چینوچروک صورت را کاهش میدهد.
همچنین ذخیره انرژی پوست را افزایش داده ،از سیستم مویرگی محافظت کرده و سیستم سمزدای پوست را تقویت میکند .این محصول موجب
کاهش میزان قابلتوجهی از چینوچروکهای صورت شده ،طراوت را به چهره بیرمق بازمیگرداند ،لکها و خالهای رنگی را کاهش داده و
بهطور مؤثری از ایجاد لکهای جدید جلوگیری میکند .استفاده از این سرم قبل از کرم پودر ،سبب میشود در تمامروز پوستی درخشان ،صاف
و یکدست داشته باشید.

(مناسب پوستهای نرمال تا مختلط)

فلوئید ژوولیا عالوه بر مقابله با پیری پوست با تأمین رطوبت الزم برای پوست سبب کاهش التهاب و خارش پوست شده بعالوه ساختارهای
پروتئینی را که بهواسطه پیری زودرس دچار آسیب شدهاند ترمیم میکند و درنتیجه خطوط و چینوچروک صورت بهصورت کامال مؤثری از بین
رفته و یا بسیار کاهش مییابد .همچنین ذخیره انرژی پوست را افزایش داده ،از سیستم مویرگی محافظت کرده و سیستم سمزدای پوست را تقویت
میکند .این محصول با مراقبت از پوست در برابر رادیکالهای آزاد طراوت را به چهره بیرمق بازمیگرداند ،لکها و خالهای رنگی را کاهش
داده و بهطور مؤثری از ایجاد لکهای جدید جلوگیری میکند.

(مناسب انواع پوست)

کرم دور چشم ژوولیا بهواسطه ترمیم ساختارهای پروتئینی آسیبدیده و وجود ترکیب انحصاری  SkinNova SCموجود در آن سبب کاهش خطوط
دور چشم و چینوچروکهای آن میشود بعالوه در از بین بردن پف دور چشم نقش بسزایی دارد .این محصول خاصیت لیفت بسیار قویی داشته
که تأثیر فوری و طوالنیمدت آن بر پلک چشم قابل مشاهده است .همچنین به دلیل دارا بودن ترکیب بایوفیتکس ،التهاب  -سوزش و خارش را
کاهش داده و همزمان سبب نرمی و لطافت بیشتر بافت پوست شده و نیز با از بین بردن حلقه تیره دور چشم پوستی روشنتر و جوانتر میسازد.

