
MOLEKULĀRI  
AKTIVĒTA  

DERMATOLOĢISKĀ KOSMĒTIKA 



 Pazīstamāko dabisko balināšanas 
sastāvdaļu kopums 
 

 Unikāla molekulārās aktivācijas 
tehnoloģija - uzņēmuma "Catalysis 
S.L." (Spānija) tehnoloģiskā 
kompetence  

 MELANIL®  -  īpašs krēms ādas balināšanai un 
pigmenta plankumu novēršanai 



Gicerizīnskābes antioksidanta aktivitāte, izmantojot 
molekulārās aktivizācijas metodi, palielinās par  37%  



MELANIL®  - pazīstamākās dabiskās balināšanas 
sastāvdaļas vienā izstrādājumā: 

Glabridīns*  Extract Glycyrrhiza  

     Glabra 

Aspergila ferments* -  kojic skābes 
analogs 

Miltenes ekstrakts  (UVA Ursi) 
arbutīns un metilarbutīns.  

Zīdkoka ekstrakts  (Morus  alba)  
Alveja  (Aloe vera).  

 Sastāvdaļu 
kopdarbība  
 

 Ādas aizsardzība 
 

 Augsta drošība 

*  Patentēts "Gatuline Whitening" komplekss  



 Inhibē tirozināzes fermentu un 
nomāc melanīna sintēzi 
 

 Spēcīga antioksidanta un 
pretiekaisuma iedarbība 
 

 Nav toksisks 

 Balināšana un ādas 
aizsardzība!!! 
 

 + UV - 
hiperpigmentācijas 
profilakse 

 "Glycyrrhiza  Glabra (Lakricsakne) Extract" sastāvdaļas un to ietekme  

Minimāla glabridīna koncentrācija: 



Glabridīna 
balinošās iedarbības mehānisms  

In vitro 

*http://www.tusheflora.ru 1 ppm = 0,0001 %  

In vitro Melanoģenēzes inhibēšana 
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http://www.tusheflora.ru/


Glabridīna antioksidanta aktivitāte  

*http://www.tusheflora.ru 

In vitro 
SOD veida aktivitāte 
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Glabridīna ietekme kopā ar STEARĪNA GLICIRIZINĀTU uz UV 
radītu pigmentāciju  

 "Glycyrrhiza  Glabra" sastāvdaļas būtiski inhibē UV-
starojuma stimulētu melanoģenēzi un nomāc iekaisuma 

reakciju.  

*http://www.tusheflora.ru 

Saskaņā ar placebo kontrolēta pētījuma rezultātiem* 

Grupa L. (%) vērtības atgūšana 
(lielums ± standarta 

novirze) 

Pigmentācijas novēršanas 
koeficients (%) 

Placebo + placebo 49,32 ± 3,86 0 

SG + Placebo 69,15 ± 5,78 (p=0,0089) 38,48 ± 11,87 

Placebo + P-T (40) 82,32 ± 5,06 (p=0,0003) 65,18 ± 9,61 

SG + P-T (40) 90,30 ± 5,73 (p=0,0002) 80,49 ± 11,53 

http://www.tusheflora.ru/


Balinošo sastāvdaļu salīdzinošais raksturojums 

Kojic skābe 

Askorbīnskābe 

Arbutīns 

Hidrohinons 

In
h

ib
ē

š
a

n
a

s
 k

o
e

fi
c
ie

n
ts

, 
%

 

Daudzums, mg 



Hidrohinons - "zelta standarts" 
PRO CONTRA 

 Tiek izmantots no 1961. gada 
 Ir visbiežāk izmantotais 

balināšanas līdzeklis ASV 
 vienīgais balināšanas līdzeklis, ko 

apstiprinājusi FDA 
 ar spēcīgu balinošu efektu - 

balinošais efekts tiek panākts 
pēc  4-6 nedēļām!  

 

 TOKSISKUMS:  .   5% koncentrācijā 
hidrohinons sāk bojāt melanocītus, kas pret 
to ir īpaši jutīgi.  Līdzekļi ar 2% hidrohinona 
saturu pieskaita pie brīvi pieejamiem 
medikamentiem, bet līdzekļi ar 4% 
koncentrāciju iegādājami tikai ar recepti. 

 Pēc izstrādājuma uzklāšanas var rasties 
apsārtums un neliela nieze, parādīties 
komedoni, leikoderma. 

 Vite Vesterhofs (Vite Westerhof), dermatologs, kurš Amsterdamā nodibināja 
Nīderlandes pigmentu traucējumu institūtu, un T. Dž. Kujers (T. J.  Kuyers), 
holandiešu ķīmiķis, publicēja rakstu-komentāru žurnālā "Journal of Cosmetic 
Dermatology", aicinot veikt jaunus pētījumus par hidrohinona bīstamajām 
blaknēm.  



Inhibējošā iedarbība uz tirozināzi* 

Testa viela IC50 Inhibēšanas koeficients 

Lakricsaknes glabridīns 
P-T (40) 

0,0010 mg 272,0 

Kojic skābe 0,0580 mg 9,7 

Askorbīnskābe 0,2720 mg 1,0 

Arbutīns > 2,00 mg < 0,14 

Hidrohinons 0,0160 mg 17,0 

Balinošo sastāvdaļu salīdzinošais raksturojums 

In vitro 

*http://www.tusheflora.ru 

Glabridīns - efektivitātes un drošības ziņā ideāla hidrohinona 
alternatīva  

http://www.tusheflora.ru/


Krievijas Zinātņu akadēmijas (РАН) Centrālās klīniskās 
slimnīcas (ЦКБ) testēšanas laboratorijas centrs, Maskava, 

2010. gada marts 

Kosmētiskā līdzekļa, "MELANIL" krēma ādas balināšanai klīniskās un 
laboratorijas pārbaudes 

Izvērtēt "MELANIL" krēma ādas 
balināšanai klīnisko efektivitāti  
pacientiem ar hiperpigmentāciju pēc 
senila keratīta noņemšanas. 

O.S. Panova (Панова О.С.)  -  Krievijas Zinātņu 
akadēmijas (РАН) Centrālās klīniskās slimnīcas 
(ЦКБ) Dermatoloģijas un lāzerķirurģijas nodaļas 
vadītāja 

Pētījuma vadītājs: 

O.S. Panova (Панова О.С.) Krievijas Estētiskās 
medicīnas biedrības prezidente un Starptautiskās 
estētiskās medicīnas asociācijas pirmā 
viceprezidente. 

Pētījuma mērķis: 



 

* ЦКБ РАМН, pigmentometrija  «SKIN PIGMENTATION ANALYSER SPA 99", ko ražojusi 
firma «Courage + Khazaka electronic GmbH» (Vācija) 

"Melanil" piemīt balinoša iedarbība, turklāt efekts statistiski 
ticami sasniedza 18,5% * 

Krievijas Zinātņu akadēmijas (РАН) Centrālās klīniskās 
slimnīcas (ЦКБ) testēšanas laboratorijas centrs, Maskava, 

2010. gada marts 

1. att. Ādas pigmentometrijas rādītājs (melanīna līmenis), iedarbojoties 

ādas balināšanas krēmam «Melanil» 

izp. vien. 

nedēļas 



STARPTAUTISKAIS DAUDZCENTRU PĒTĪJUMS PAR JAUNĀ "MELANIL" 
KRĒMA LIETOŠANU PACIENTIEM AR DAŽĀDA VEIDA PIGMENTĀCIJU 

Profesore Hana Zelenkova (Хана Зеленкова), Eiropas Kosmētiskās un estētiskās 
dermatoloģijas biedrības (ESCAD) izpildpadomes un zinātniskās komitejas valdes 

locekle, ESCAD prezidente 2008/2009  

 Pētījumā piedalījās 80 pacienti ar ādas melanozi 
(hloazma) dažādās vietās, kā arī ar vecuma un 
saules  plankumiem uz sejas un kakla. 

 Pacienti bija vecumā no 20 līdz 60 gadiem, 
slimības ilgums no 1, 6 līdz 9,5 gadiem. 

 Krēms tika uzklāts divas reizes dienā, 6 līdz 14 
nedēļas. 

 Eksperimenta norises laikā citas kosmētiskās 
procedūras tika atceltas  



"MELANIL" lietošanas rezultāti 

Pirms lietošanas Pēc 3 lietošanas mēnešiem 



Pirms lietošanas Pēc 2 lietošanas mēnešiem 

"MELANIL" lietošanas rezultāti 



Pētījuma rezultāti 
 Melanil® krēms ir augstas kvalitātes 

izstrādājums, kas izmantojams dažāda 
veida ādas hiperpigmentācijas, tai skaitā, 
melanozes, hloazmas, vecuma un saules 
plankumu uz sejas, kakla un dekoltē zonās, 
ārstēšanai. 

 

  Vispārējā efektivitāte ir 93%:  
pigmentācijas samazinājums par 70-100% 
un lielisks estētiskais un kosmētiskais 
efekts tika novērots 58% izpētīto pacientu. 

Profesore Hana Zelenkova , Eiropas Kosmētiskās un estētiskās dermatoloģijas biedrības 
(ESCAD) izpildpadomes un zinātniskās komitejas valdes locekle, ESCAD prezidente 

2008/2009  



MELANIL® priekšrocības:  

Ātrs kosmētiskais efekts - vairumam 
pacientu 6 nedēļu laikā 
 

Bez nevēlamām blaknēm - augsts drošības 
līmenis 
 

Var izmantot vasarā - UV izraisītas 
hiperpigmentācijas profilakse 

MELANIL  ® -  Ātrs veids, lai, neriskējot ar veselību, 
atgūtu skaistumu!  


