
Hudens förlust av fasthet och flexibilitet kan spåras tillbaka till oskyddad solexponering. De potenta växtstamcellsextrakt som vi 
använder, och deras respektive sekundära metaboliter har i laboratoriestudier visat sig minska skador på befintliga kollagen och 
elastin fibrer från ultraviolett strålning på flera sätt:

• Växtstamcellsextrakt modulerar proinflammatorisk cytokinproduktion efter exponering av ultraviolett strålning.
• De undertrycker UV-inducerade fria radikaler genom deras höga kapacitet av syreradikalabsorbans (ORAC) som bidrar till 
oxidativ stress involverad i den destruktiva tvärbindningen av friska kollagen och elastin fibrer.
• Genom att hämma fria radikaler, skyddar växtstamcellextrakt DNA och bevarar den naturliga ordningen för regenerering av ny 
kollagen och elastin.
• Ultraviolett strålning förändrar mitokondriell energiproduktion i dermala fibroblaster, vilket resulterar i mindre energi i form av 
adenosintrifosfat (ATP). Detta saktar ner cellulära aktiviteter som upprätthåller fast och slät hud. Genom att höja ATP-produktionen, 
återfyller växtstamcellextrakt energinivåer för att förbättra cellulär metabolism, främjar ny kollagen och elastin, och ökar DNA-
reparation.

SAIAN anmärkningsvärda Botaniska Stamcell Mask använder den senaste stamcellstekniken för att härleda kraftfulla aktiva 
ingredienser från Acai Palm, kinesisk Basilika och Vit Ek.. Dessa derivat ger antioxidanta, skyddande och anti-aging fördelar. 
Hemligheten ligger i maskens unika transparens, den andas, ger näring, är luktfri och har en filmbas som inte klibbar.

Applicera endast genom att försiktigt jämna ut masken över hela ansiktet, undvik området runt ögonen, vänta tills den är helt torr, 
och sov med den. Medan du sover, sitter SAIAN Botanisk Stamcell Mask bekvämt i ansiktet, och kletar inte av sig på kudden. 
Dess hygroskopiska och andningsvänliga barriäregenskaper säkerställer att huden låser fukt och andas utan avbrott. 
Masken är lätt att avlägsna med en lätt avtvättning efter uppvaknandet. www.saian.eu

SAIAN
natural clinical

Botanisk Stamcell Mask

Kinesiks Basilika är rik på Omega-3 och Rosma-
rinsyra och uppvisar potenta, antioxidanta 
egenskaper. Kinesisk Basilika minskar inflamma-
tion och minskar de skador som skapas av fria 
radikaler.
Perilla fruktextrakt - rosmarinsyra

White Oak Bark är en hudlugnande, anti-aging, 
antioxidant och antiinflammatorisk ingrediens. 
Den är känd för att absorbera toxiner och lugna 
irriterad hud. Dess antioxiderande egenskaper 
gör den idealisk för anti-aging behandlingar .
VITEK barkextrakt - garvsyra

Acai bärextrakt innehåller antioxidanter, aminosyror, 
essentiella fettsyror, fibrer, proteiner och växtsteroler. 
Hemma i tropiska Central- & Amazonas växer 
Acaipalmen i extremt höga temperaturer, och tål 
intensiv UV-strålning. Den är fylld med vitamin A, B1, 
B2, B3, C & E.

CHINESE BASIL White Oak Bark Acai Berry Extract

Transdermal absorption av vår revolutionära Botanical Stem Cell Complex
Medan Du sover


