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… O IDUNE

Idune to najwyższa jakość dającą unikatowe właściwości wynikające
z bio-technologicznego połączenia dwóch soli HA oraz unikatowej
cząsteczki HA 1000 kDa - najbardziej zbliżonej do endogennej, czyli
naturalnie występującej w organizmie człowieka. Idune jest niesieciowanym kwasem hialuronowym o silnych właściwościach higroskopijnych, antyrodnikowych, wiskoelastycznych oraz powoduje
silną stymulację komórkową. Idune syntezowany jest poprzez biofermentację, jest naturalnie oczyszczony (poddany mikrofiltracji) i
nie posiada chemicznego odczynnika sieciującego przez co do
minimum ograniczone zostało ryzyko wystąpienia
objawów niepożądanych.

…BADANIA

W

portfolio preparatów dostępnych w naszych gabinetach
jesienią tego roku witamy
również IDUNE, który jako preparat
rewitalizujący skórę rozszerzy możliwości
alternatywnego do-boru terapii. Od
zawsze celem Juweny jest podążanie za
innowacjami, które jeśli speł-niają nasze
oczekiwania w zakre-sie jakości
oraz bezpieczeństwa, włączamy do
oferty gabinetów.
Idune to preparat rewitalizujący
skórę, pobudzający proces jej odnowy poprzez stymulowanie fibroblastów do pracy, co owocuje produkcją nowego kolagenu. Dzięki
temu uzyskujemy to, na czym
w nowoczesnej dermatologii estetycznej zależy nam najbardziej czyli wpływamy na jakość skóry.

Badania migracji komórek potwierdzają 3 razy
większą migrację komórek po zastosowaniu Idune
niż w przypadku porównywanych preparatów kwasu
hialuronowego, a badanie proliferacji, czyli działania
pobudzającego produkcję nowych komórek
udowodniło, aż 5-cio krotny wzrost ich rozrostu po
zastosowaniu Idune. Badanie Humberta potwierdziło znaczącą stymulację fibroblastów, co prowadzi
do zwiększonego wzrostu kolagenu w organizmie,
przez co daje efekt napięcia i wygładzenia skóry.

Jest to kolejny preparat, który w rękach dermatologa może pozwolić z jednej
strony na przywrócenie skórze właściwych
funkcji, owocując również poprawą jej
wyglądu, jak również stosowany profilaktycznie doskonale wpisze się w najnowsze trendy medycyny przeciwstarzeniowej, której celem jest jak najdłuższe zachowanie pełnej sprawności
i kondycji we wszystkich aspektach życia.

… WŁAŚCIWOŚCI
źSilnie higroskopijny
źWypełnia przestrzenie międzykomórkowe
źAbsorbuje wodę zwiększając nawet 1000 krotność swojej wagi
źPosiada zdolność wiązania wody i scalania włókien kolagenowych
źCechuje się silnymi właściwościamii antyrodnikowymi
źNeutralizuje wolne rodniki
źChroni komórki przed stresem oksydacyjnym
źSilnie stymuluje komórki
źUmożliwia migrację fibroblastów
źWspomaga proliferację fibroblastów
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