Få ett lyft av hals, bröst och dekolletage
på bara 3 veckor!

SAIAN Neck & Chest Creme presenterar de nyaste,
kliniskt-testade antigravitationsingredienserna;
Majestem™ & Idealift™.
Med åldern ser man effekterna av gravitationen på huden och den blir mer
och mer synlig. Huden är inte lika fast och det börjar ”hänga”. Saian Neck &
Chest Lift Crème är den nyaste produkten på marknaden som ger ett synligt
lyft på ansikte, hals, dekolletage och bröst på så lite som tre veckor!
Vår kraftfulla, kliniska anti-age produkt presenterar Majestem™, en otrolig
ingrediens, som lyfter slapp hud på hals- och dekolletageområdet. Det skyddar mot oxidativ stress (luftföroreningar, UV-strålning) och återskapar
hudspänst genom att återställa den mitokondriella dynamiken, och är den
första aktiva ingrediensen som kan åstadkomma ett synligt lyft!
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Tester har visat att slapp hud lyfts väsentligt på bara tre veckor (yta -10,6%
upp till -56%) och halsveck jämnas ut. Efter sex veckor, är kinderna synligt
uppstramade och kråkfötter har slätas ut (yta -11% upp till -75%).
Majestem™ kommer från HTN Edelweiss växtstam-cellskultur och är helt
säker och giftfri.
Idealift™ bekämpar slapp hud och minskar de synliga effekterna av gravitation som accentuerar en slapp käklinje på grund av åldrande eller daglig
påverkan. Baserat på lipopeptider, agerar Idealift™ på hudens fibroblaster
och stimulerar syntesen av ett antal proteiner som är involverade i byggandet
av den elastiska vävnaden, såsom tropoelastin, fibrillin-1, fibulin-5, och
lysoloxidase. Tester visade en ökning med mer än 94% i reglerandet av
elastin/tropoelastin i den extracellulära matrixen efter att Idealift™ hade
agerat på fibroblaster. Det stimulerar inte bara elastinsyntesen utan främjar
också en korrekt och funktionell elastisk fiberarkitektur genom att inkludera de
viktigaste element som ingår i vävnadsstrukturen.
Tester utfördes på 26 frivilliga kvinnor med slapp hud, i åldern 54 till 75 år.
Kvinnorna applicerade två gånger dagligen under 2 månader en kräm innehållande 4 % Idealift™. Effekterna av denna nya aktiva ingrediens bevisades
efter bara en månad. De bekräftades med hjälp av olika utvärderingstekniker
(Aeroflexmeter ® en ny enhet utvecklad och patenterad av Sederma, FOITS
och Self-valution). De synliga effekterna av gravitation minskade och slapp
hud bekämpades och för 80% av kvinnorna blev huden fastare.
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