Noua Gamă Gold Matrix –
Dr. Ron Kadir Laboratories Ltd.
de Yolanda Frenkel, estetician Yolanda Cosmetics

Î

n timp ce epiderma este un ţesut de
celule foarte apropiate una de alta,
dermul este compus dintr-o reţea extracelulară – o reţea de fibre proteinice încorporată într-un gel vâscos de polizaharide
(proteoglicani). Structura pielii, mai ales
fermitatea şi elasticitatea ei, depind de
compoziţia şi structura acestui „matrix”.
Componentele acestei reţele (cum ar fi
colagenul, elastina, acidul hialuronic) sunt
produse şi secretate de fibroblaste, celulele
ţesutului conjunctiv încorporate în matricea extracelulară. Matricea extracelulară
sprijină structura tridimensională a pielii.
Descompunerea componentelor matricei
cauzează ridurile şi pierderea elasticităţii.
MMP’S (Matrix Metallo Proteinaze) sunt
un grup de aproximativ 20 de enzime
specializate în descompunerea componentelor matricei extracelulare. O degradare
controlată şi înceată a componentelor
matricei este vitală pentru refacerea şi
remodelarea dermei; cu toate acestea, ca
urmare a proceselor de îmbătrânire ce se
produc în piele (mai ales de inflamaţie
cronică) şi, de asemenea, ca urmare a factorilor de mediu (cum ar fi lumina UV),
echilibrul între MMP’S şi inhibitorii lor
este perturbat. Acest dezechilibru provoacă creşterea activităţii MMP’S şi degradarea intensivă de colagen, elastina şi
a altor componente din matrix.
Rezultatul direct este pierderea elasticităţii
pielii, a fermităţii şi formarea ridurilor
excesive.
Gama de produse cosmetice profesionale Gold Matrix este o versiune îmbunătăţită a gamei Matrix Care, masca de
aur rămânând neschimbată.

Această gamă este compusă dintr-o
varietate de ingrediente active, de primă
clasă, menite a proteja pielea şi a minimiza daunele cauzate pielii atât de
factorii interni, cât şi de cei de mediu.
Gama Gold Matrix este destinată tenului normal-uscat, reprezentând un
tratament excepţional de prevenire a
îmbătrânirii premature şi a ridării
cutanate dar şi un tratament de hidratare şi hrănire intense ale pielii, conferind tenului o luminozitate extraordinară.
Ingredientele active de bază ale gamei
sunt:
1. Extract de rodie cu puternice proprietăţi antioxidante pentru a proteja pielea
împotriva daunelor cauzate de radicalii
liberi.
2. O variantă unică a vitaminei C
pentru reînnoirea pielii, dar şi pentru
inhibarea enzimelor distructive MMP’
(acest material a dovedit o inhibare efectivă a enzimelor MMP-2 şi MMP-9).
3. Acid hialuronic pentru hidratarea
pielii.
4. Niacinamida, ingredient cu multiple
efecte benefice asupra pielii: sprijină diferenţierea stratului cornos, stimulează
sinteza lipidelor (ceramide) în epidermă
şi îmbunătăţeşte bariera pielii. Niacinamida stimulează refacerea şi remodelarea
colagenului din derm şi uniformizează
tonul pielii prin inhibarea transferului
de melanozomi la celulele epidermice
(Melanozomii sunt structuri celulare
responsabile de sinteză, depozitarea şi
transportul pigmentului melanină).
5. Extract special de quinoa cu efect de

inhibare asupra distructivelor enzime
MMP’S şi cu un efect de susţinere al
vaselor capilare. Un complex unic de aur
pur coloidal cu „soft focus” efect pentru
aspectul mai uniform al pielii.
6. Extract de scoarţă de magnolie.
Magnolia este utilizată în medicina chineză. Coaja conţine componenţi cu un
puternic efect calmant asupra pielii. Inflamaţia cronică este recunoscută ca factor
cheie în procesul de îmbătrânire, contribuind la îmbătrânirea pielii, în general ca
urmare a formării radicalilor liberi. Extractul de magnolie protejează pielea, neutralizează factorii interni de îmbătrânire şi
reduce roşeaţa pielii.
7. Crema hidratantă de zi conţine şi o
combinaţie eficientă de filtre solare SPF
15, iar produsul îndeplineşte reglementările europene de protecţie pentru UV-A.
8. Emolienţi nutritivi în concentraţie
mare, cum ar fi unt de shea, ulei de
germeni de grâu, ulei de avocado şi vitamina E.
Gama este compusă din următoarele
produse:
GOLD MATRIX MOISTURIZING
CREAM – Cremă Hidratantă GOLD MATRIX pentru ten normal – uscat
GOLD MATRIX NOURISHING
CREAM – Cremă nutritivă GOLD MATRIX pentru ten normal – uscat
GOLD MATRIX SERUM – Ser Gold
Matrix
GOLD MATRIX MASK – Mască de
aur Gold Mask
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