
MOLEKULĀRI  
AKTIVĒTA  

DERMATOLOĢISKĀ KOSMĒTIKA 



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



"RETORNA" - atjaunojošs "anti-Age" krēms  

"RETORNA" - novecošanās radītu ādas izmaiņu 
kompleksa korekcija un profilakse! 

 Ātrs kosmētiskais efekts 
 Ādas struktūras atjaunošana 
 Novecošanās profilakse 

 Maksimāli līdzsvarotais sastāvs 
apvieno inovatīvas "anti-age" 
tehnoloģijas ar dabīgām sastāvdaļām 
un barības vielām  

 Unikāla molekulārās aktivizācijas tehnoloģija - 
uzņēmuma "Catalysis S.L." tehnoloģiskā 
kompetence  



  Inovatīvi "anti-age"  kompleksi:  
 Argirelīns®  
 Trilagēns®  
 Mazmolekulārā hialuronskābe 
 
 Augu ekstrakti: 
 Alveja (Aloe  vera)  
 Lakricsakne (Glycyrrhiza  glabra)  
 Mimozas (Mimosa tenuiflora)  
 
 Barošana un aizsardzība: 
 Pantenols  

 tokoferols Vit E 
 keramīdu komplekss  Sk-Influx®  

 "RETORNA"  - viss ādas atjaunošanai!    

Mitrināšana 

Uzlabo ādas barjeras 
funkcijas  

Padara elastīgāku. Ietekme 
uz kolagēnu  

Pretiekaisuma un 
pretalerģiska 
Reģeneratīva 
mikrocirkulācija 

Nomāc AGE veidošanos un 
fotonovecošanos 

Noņem mīmikas grumbiņas 



Argirelīns  - droša, lēta un viegli lietojama botoksa 
alternatīva.  

PRO CONTRA 

 iegūtais pretnovecošanās efekts 
nav saistīts ar injekcijām un 
citiem ādas virsmas bojājumiem. 

 Nav toksisks, nav alerģisks un 
iedarbīgs mīmikas grumbiņu 
atslābināšanai. 

 Grumbiņu samazinājums tiek panākts 
vienīgi ar muskuļu relaksāciju, tas 
neietekmē elastību, turgoru un ādas 
virsmas kvalitāti.  

 2009. gadā Kalifornijas universitātes kosmetoloģijas fakultāte publicēja 
ziņojumu par placebo kontrolēta pētījuma rezultātiem žurnālā "The 
International Journal of Cosmetic Science", kurā gūts apstiprinājums, ka 
argirelīnam tiešām ir liels potenciāls kosmētikas nozarē.  

 Ātrs kosmētiskais efekts 



Hialuronskābe (HA) - nesulfatizēts glikozaminoglikāns, kas ir ādas un 
saistaudu sastāvdaļa, ir galvenais komponents ārpusšūnu matricē, un 

tieši ārpusšūnu matricē.   

HA trūkums tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem organisma 
novecošanās un ādas ārējā izskata izmaiņu faktoriem. 

 HA piesaista ūdeni ar attiecību 1000:1 un padara audus elastīgus.  
 HA saglabā ūdeni želejveida vielas formā un aizsargā ādu no mitruma 

zaudēšanas 

Hialuronskābes līmenis un ādas stāvoklis: 

(20 gadi) (50 gadi) (70 gadi) 



 Ātrs kosmētiskais efekts 
 Struktūras atjaunošana  

Mazmolekulārā hialuronskābe ir augsto 
tehnoloģiju produkts. 

 Atšķirībā no lielmolekulārām HA tā var viegli iekļūt ne tikai 
epidermā, bet arī dermā -  divkārša mitrinoša iedarbība - no 
iekšpuses un ārpuses  

 Nostiprina starpšūnu savienojumus un uzlabo ādas 
mitrināšanu. 

 Dermā mazmolekulārā HA nodrošina fibroblastu barošanu  
 Tā ir sastāvdaļa, kas nepieciešama 1. tipa kolagēna un 

lielmolekulārās HA sintēzei 



 Spēcīgs kolagēna sintēzes aktivētājs. 
 Veicina UV staru postošajai iedarbībai pakļauto šūnu 

atjaunošanos. 
 Nomāc melanoģenēzi  

 Struktūras atjaunošana 
 fotonovecošanās un hiperpigmentācijas novēršana 

"Glycyrrhiza  Glabra (Lakricas sakne) Extract" sastāvdaļas un to 
ietekme  

Genisteīns - izoflavons, augu hormons 
(fitoestrogēns) 



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

2010. gada marts 

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

"RETORNA" līnijas kosmētiskā, atjaunojošā 
"anti-age" krēma efektivitātes novērtēšana, 
izmantojot: 
  mitruma mērīšanu 
 elastometriju  

 profilometriju 

Pētījuma vadītājs: 

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

Pētījuma mērķis: 



Mitruma mērīšana* 

 

*Uzņēmuma "Gebrauchsanweisung Skin Analizer Softline" (Vācija) ražotais 
"SKINANALYZER".  

Mitruma mērīšanas rādītājs 
palielinājās par 60,3%, 
salīdzinot ar sākotnējo 
līmeni.  
 

1. att. Mitruma mērījumu rādītājs, iedarbojoties kosmētiski 

atjaunojošajam «anti-age» krēmam «RETORNA» 

 

izp. vien. 

nedēļas 



Elastometrija* 

 

* Ierīce "SKINELASTOMER EM 25"  

Elastometrijas rādītājs 
salīdzinājumā ar sākotnējo līmeni 
palielinājās par 18,8%. 

1. att. Elastometrijas rādītājs, iedarbojoties kosmētiski atjaunojošajam 

«anti-age» krēmam «RETORNA» 

izp. vien. 

nedēļas 



Rezultāti 

Pirms ārstēšanas Pēc 3 mēnešiem 



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

Genisteīns - nomāc glikēšanās procesus!!! 

Glikēšanās (saukta arī par Maijera (Mayer) reakciju): 
 cukuri savienojas ar olbaltumvielas molekulas brīvo aminogrupu, kas rada 

izmaiņas tā struktūrā.  
 process norit bez fermentu līdzdalības un ilgstošā laikā periodā  
 vecumā no 20 līdz 85 gadiem "AGE" koncentrācijas palielinās 5 reizes. 
 "AGE" uzkrāšanās izraisa neatgriezenisku ādas elastības zudumu. 

Profilaktisks efekts!!! 



Glabridīna antioksidanta aktivitāte 

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/


Efektivitāte apstiprināta klīniskajos pētījumos. 
 

Retorna® krēma kā 
pretnovecošanās līdzekļa 
lietošana sievietēm no 35 
līdz 60 gadu vecumam ar 
novecošanās radītām 
izmaiņām vai ādas 
bojājumiem un I līdz III 
klases grumbām 

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

locekle, ESCAD prezidente 2008/2009  



Rezultāti 

•  13.33%  - ievērojami grumbu, hidratācijas, 
elastības uzlabojumi 

•  37.78%  - mēreni grumbu, hidratācijas, 
elastības uzlabojumi  

• 33,33% - nelieli novēroto parametru 
uzlabojumi 

• 13.33% - bez redzamiem uzlabojumiem 

• 2.22% - izslēgti no eksperimenta 

 



Rezultāti 

Pirms ārstēšanas Pēc 3 mēnešiem 



Rezultāti 

Pirms ārstēšanas Pēc 3 mēnešiem 



Rezultāti 

Pirms ārstēšanas Pēc 3 mēnešiem 



"RETORNA" - novecošanās radītu ādas izmaiņu 
kompleksa korekcija un profilakse! 

 Ātrs kosmētiskais efekts 
 

 Ādas struktūras atjaunošana 
 

 Novecošanās profilakse 

Unikāla uzņēmuma "Catalysis S.L."  molekulārās 
aktivizēšanas tehnoloģija    


