
 

 

 هاییانمخبرای  خصوصا  است  تولیدشدهمقابله با پیری پوست طراحی و  باهدفاز تحقیقات گسترده  این الین از محصوالت ژوونا پس

 را تجربه خواهد کرد. ایمالحظهقابلکه بعد از تغییرات هورمونی پوستشان تغییرات 

 :افتدمیبه دالیل زیر اتفاق  پیر شدن پوست روندی است که

  هاخانمت هورمونی در بعد از تغییرا خصوصا  بیولوژیکی  صورتبه .1

ی هوا، ودگ، مواد سمی نیکوتینی، آلماوراءبنفشمانند اشعه  کندمیپیری پوست بر اساس عواملی است که این روند را تسریع  .2

 و ... خوابیکماسترس، 
 کربوهیدرات و قند نیز رخ دهد. ازاندازهبیشدر اثر مصرف  تواندمی نهایتا  و  .3

ده، ش مه به کالژن و االستین پوستباعث صددر یک رژیم غذایی ناسالم مواد قندی  ازاندازهبیشمصرف  که انددریافته اخیرا  محققان 

 پوست زدایسمتولید انرژی سلولی و سیستم  درنهایتکه  گذاردمیخونی حمله کرده و روی پوست رسوب باقی  هایرگبه دیواره 

، زمخت و شل پریدگیرنگلک و نقاط رنگی روی پوست، خستگی و  از: ایجاد اندعبارت. عوارض چنین مشکالتی کندمیرا فلج 

پوست صورت و حتی ایجاد پف و حلقه تیره دور  هایوچروکچینشدن خطوط صورت و  ترعمیقشدن پوست، کاهش انعطاف و 

 چشم.

 . دهدمیکاهش  آن راعوارض  توجهیقابل به طرزبنیادی هدف قرار داده و  صورتهبمحصوالت ژوولیا این تغییرات را 

عصاره  ، SkinNova SC یتکنولوژ یانحصار بیترکموجود در این الین ضد پیری شامل:  مؤثرترکیبات  تریناصلیو  ترینمهم

 کیالورونی، هE نیتامیو ،پنتاویتین ، cassavaعصاره گیاه (،شدهشناختهی پیرماده ضد  ترینقوی)درخت ابریشم ایرانی:  شمیابر

 Macadamiaو روغن هسته  shea butter د،یاس

 



   

 (نرمال تا خشک هایپوستمناسب )

ساعت رطوبت الزم را برای پوست فراهم  72به مدت  صورت هایوچروکچین توجهقابلو کاهش  کرم ژوولیا عالوه بر مقابله با پیری پوست

 اندشده پیری زودرس دچار آسیب واسطهبهکاهش التهاب و خارش پوست شده بعالوه ساختارهای پروتئینی را که و به همین دلیل موجب  کندمی

 راقبت، از سیستم مویرگی مدهدمیافزایش ذخیره انرژی پوست را  ،کردهآزاد محافظت  هایرادیکالهمچنین از پوست در برابر . کندمیترمیم 

رنگی پوست  هایخالو  هالک تنهانه و گرداندبازمی رمقبیرا به چهره  . این محصول طراوتکندمیپوست را تقویت  زدایسمو سیستم  کندمی

 .کندمیی جدید جلوگیری هالکاز ایجاد  مؤثری طوربه بلکه دهدمیرا کاهش 

 

 (نرمال هایپوستمناسب )

. هددمیصورت را کاهش  وچروکچینترمیم ساختارهای پروتئینی پوست  واسطهبهسرم ژوولیا عالوه برتاثیر لیفت بسیار زیاد و فوری خود 

. این محصول موجب کندمیپوست را تقویت  زدایسمو سیستم  کردههمچنین ذخیره انرژی پوست را افزایش داده، از سیستم مویرگی محافظت 

رنگی را کاهش داده و  هایخالو  هالک، گرداندبازمی رمقبیصورت شده، طراوت را به چهره  هایوچروکچیناز  توجهیقابلمیزان  کاهش

درخشان، صاف  یپوست روزتمامدر  شودمیسرم قبل از کرم پودر، سبب  نیاستفاده از ا .کندمیی جدید جلوگیری هالکاز ایجاد  مؤثری طوربه

 .دیه باشداشت کدستیو 

 

 (نرمال تا مختلط هایپوستمناسب )

سبب کاهش التهاب و خارش پوست شده بعالوه ساختارهای رطوبت الزم برای پوست  تأمینبا وه بر مقابله با پیری پوست فلوئید ژوولیا عال

ین از ب مؤثری کامال   صورتبهصورت  وچروکچینخطوط و  درنتیجهو  کندمیترمیم  اندشدهپیری زودرس دچار آسیب  واسطهبهپروتئینی را که 

ا تقویت پوست ر زدایسمو سیستم  کرده، از سیستم مویرگی محافظت داده. همچنین ذخیره انرژی پوست را افزایش یابدمیرفته و یا بسیار کاهش 

رنگی را کاهش  هایخالو  هالک، گرداندبازمی رمقبیطراوت را به چهره آزاد  هایرادیکالبا مراقبت از پوست در برابر . این محصول کندمی

 .کندمیی جدید جلوگیری هالکاز ایجاد  مؤثری طوربهداده و 

 

 (انواع پوستمناسب )

موجود در آن سبب کاهش خطوط  SkinNova SC و وجود ترکیب انحصاری دیدهآسیبترمیم ساختارهای پروتئینی  واسطهبهژوولیا  دور چشمکرم 

نقش بسزایی دارد. این محصول خاصیت لیفت بسیار قویی داشته  دور چشمبعالوه در از بین بردن پف  شودمیآن  هایوچروکچینو  دور چشم

 سوزش و خارش را -کس، التهاب به دلیل دارا بودن ترکیب بایوفیتآن بر پلک چشم قابل مشاهده است. همچنین  مدتطوالنیفوری و  تأثیرکه 

 .سازدیم ترجوانو  ترروشنپوستی  دور چشمو نیز با از بین بردن حلقه تیره  می و لطافت بیشتر بافت پوست شدهسبب نر زمانهمکاهش داده و 


