Статии

Концепцията "Против стареене" е една мания, която набира пълна скорост в света на
красотата и козметиката. Жените вече не чакат времето да остави своя отпечатък.
Всъщност, все повече дерматолози препоръчват да започнете рано и да вземете
предпазни мерки
, като използвате ежедневно слънцезащитни продукти и хидратиращи продукти за
кожата два пъти на ден.

Един от най-добрите начини за предотвратяване на видимите признаци на
състаряването е да се използват хидратиращи продукти, съдържащи Ретинол (Витамин
A). Дерматолозите са съгласни, че Ретинол е една от най-ефективните и доказани с
времето съставки против стареене. "Действа изключително ефикасно за
премоделиране на кожата на ниво клетки." ( Д-р Коен в New York Times, 2006)

Ретинол Палмитат, използван в серията Scincare LdeL Cosmetics, възстановява кожата,
като възобновява клетките, засилва колагена и еластина и изглажда появилите се
фини линии и бръчки и дава на кожата Ви по-бляскав и по-младежки вид.
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Медиите за Ретинол.

Според проучване в системата на здравеопазването, проведено от Университет Мичиган, "Редов

Подобрения на естествено старееща кожа с Витамин A (Ретинол), Архив Дерматология, май 2007

"Ретинол е производна на Витамин A, която според доказателствата стимулира възобновяването
Allure, април 2007

"Доверете се на Ретинол… Дермотолозите се кълнат в ретинол, производнa на витамин A, защото
Self, август 2008
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"Добавете Ретинол. Доказано е, че тази производна на витамин A опъва кожата, свива порите и н
Allure, септември 2008

"Ако толкова много лекари и козметични фирми търсят следващия ефикасен продукт против стар
The New York Times, 30 ноември, 2006

"Не чакайте появата на първата бръчка около очите за да посегнете към специализирана козмет
Women’s Heath, септември 2008

"... продукт без лекарско предписание, със съдържание на ретинол… намалява фините линии и у
Prevention, април 2007

"[Д-р. Madfes] също е застъпник на Нощните Кремове, в комбинация с ретинол, форма на Витамин
The New York Times, 4 януари, 2007

Ретинол е лечебен козметичен хит с доказано действие от изглаждане на линии и бръчки до възс
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Age-Less, от Д-р Фредерик Бранд

"Никои други химикали и лекарства не могат да копират разнообразните анатомични и физиологи
Postgraduate Medicine Online, Albert M. Kligman, MD, PhD., август, 1997
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