
 

    

   

   

   
   

 

   
 
 

  !!לחותלחות  -ראשית חכמה -ראשית חכמה : : טיפוח העור בקיץטיפוח העור בקיץ                                
                        

: : עם התגלית החדשהעם התגלית החדשה*( *( הידרטציההידרטציה))  בעורבעור  הגנה והעלאת רמת הלחותהגנה והעלאת רמת הלחות                                        

  PPaaddiinnaa  PPaavvoonniiccaaבעזרת האצה החומה בעזרת האצה החומה   -כוחו של הסידן בליחוח העור -כוחו של הסידן בליחוח העור                                     
 

, חשיפה לקרני השמש החזקות במיוחד, הזעה מוגברת: אחת הבעיות הבוערות בעונת הקיץ הינה התייבשות העורש כולנו יודעות
. (הידרטציה-דה)= או שהות באוויר היבש של חדר ממוזג מביאים כולם לאובדן לחות מפני העור 

עבר ומ, גם בזה השמן  -בכל סוגי העורשיכול להופיע  מצבהוא ( להבדיל מסוג עור יבש" )מיובש"עור אך לא כולן יודעות כי 

רמת לחות נמוכה בעור היא גם גורם ראשון בחשיבותו להזדקנות , וחסר הזוהר" עייף"לתחושת היובש הלא נעימה והמראה ה
. מוקדמת של העור והופעת קמטוטים וקמטים

 בכל גיל , בעונה זו" עזרה הראשונה"טיפול  ים מהוויםמפני איבוד מ העור ההגנה שלהגברת יכולת העלאת רמת הלחות ו, לכן
. ולכל סוג עור

 ! טעינו -אם חשבנו שבכך זה נגמר אך , בריחת הסידן פוגעת בעצמותש ידענו: התגלית החדשה בנושא מפתיעה
.  ובמניעת איבוד הלחות ותיפקוד התאים לסידן חשיבות רבה גם בשמירת ארכיטקטורת העור התקינה

: הסידן
 **לכידות תאי האפידרמיס את בכך ומעלה (התאים בין האחיזה נקודות)= לדזמוזומים  המיועדים חלבונים של תאי ייצור יץממר -
  מושלם תאי תיפקוד להבטחת תאית הבין התקשורת את משפר - 
 .יותר עמיד והוא מתחדש האפידרמיס - התאים התחדשות קצב את ומשפר מווסת -

 . למרות שריכוזו בדם נשמר, פוחתת הובלת הסידן לאפידרמיס, ידרטציה בעורה-ובמיוחד בדה ,עם הגילאך 
  .זמינותו הביולוגית יורדת והאיזון התאי נפגם, פחות ופחות סידן מגיע אל תאי העור

מכיל מולקולות שליח מיוחדות , Padina pavonicaמיצוי של אצה חומה בשם , גילו כי מרכיב פעיל חדשני SOTHYS  בחברת

. ומעלות בכך את זמינותו הביולוגית של הסידן לשימוש בתא( הקראטינוציטים)עלות את קשירת הסידן בתאי העור שמיי
  .העור מפני המים אובדן יותר ופוחת מלוכדים התאים, זקומתח דשמתח האפידרמיסמבנה , אספקת הסידן שוב תקינהכש

 !לחות יותר= יותר סידן  :אופטימאלית* להידרטציה הסידןבצורה זו תורם 
HYDROPTIMALE  ®הידרופטימלחדש לסדרת המוצרים לבית וטיפול המכון דור סוטיס ב יצרו, עם מיצוי האצה החומה

®
 THI3  

בתוך תאי , על פני העור)מימדים  3-המעניק לחות מושלמת ב, ינג משקם לעור במצב מיובש מכל הסוגים'אייג-טיפול אנטי -
 .ומשתמש בכוחו של הסידן בליחוח העור( העור ובמבנה הדרמיס

, הסדרה מתאימה כטיפול מניעה והגנה בכל גיל ובכל סוג עור או כטיפול אינטנסיבי משקם במקרה של יובש קיים
! כבר אחרי הטיפול הראשון 68%-בעלייה ברמת הלחות בעור : והתוצאות מדברות בעד עצמן

 
 
 
 
 

 בשכבות העור העליונותהעלאת רמת הלחות * 
 שכבת העור העליונה**
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