
Klinické  testovanání  
organického krému Anti-aging FORTE 

 

 
Výrazně nejsilnějí stránkou kosmetiky řady Organic Series jsou provedená klinická testování 
nezávislými laboratořemi, která potvrdila velmi vysokou účinnost. 

Jako jedna z mála společností na trhu jsme provedli 21denní studii, která potvrzuje účinnost 
absorpce účinných látek v nabízených organických produktech. Testování bylo provedeno 
nezávislými laboratořemi.  
Proč 21 dní? Protože epidermis se odlupuje za 21 dní a teprve po této době je možné správně 
posoudit, zda přípravek náležitě funguje. 

ZKOUŠKY APLIKAČNĚ-PŘÍSTROJOVÉ  

Testy byly prováděny pod dohledem dermatologa za pomocí přístroje a porovnání před aplikací 
přípravku a po 3 týdnech pravidelné aplikace přípravku. 

Krém Anti-Aging FORTE zpomalí proces stárnutí, intenzivně regeneruje a revitalizuje a navrací 
pokožku do „života“.  
Krém Anti-aging FORTE zaručuje pokožce expresní hydrataci, zlepší se její pevnost a pružnost, 
a oddálí se proces stárnutí. Kromě toho vitamín E, obsažený v krému, neutralizuje působení 
volných radikálů, účinně zmírňuje podráždění pokožky.  
Jedinečná lamelární struktura krému napodobuje strukturu lidské pokožky a inovativní složení 
hydrolyzovaných glykosaminoglykanů zajišťuje intenzivní pronikání účinných látek přítomných v 
krému. Díky obsahu kyseliny hyaluronové a Crodamolu ISIS tento krém zabraňuje 
transepidermální  ztrátě vody a váže molekuly vody v hlubších vrstvách pokožky, což vede k 
intenzivně hydratované a hedvábně hladké pokožce. 

Měření hydratace pokožky za pomocí korneometru umožňuje nepřímé hodnocení hydratace 
pokožky na základě množství vody v horní vrstvě pokožky stratum corneum.  



Proč je intenzivní hydratace tak důležitá v péči o pleť? - je zodpovědná za průběh buněčných 
procesů (včetně obnovy kůže) a zajišťuje správnou strukturu kolagenu a elastinových vláken – 
díky tomu je kůže vyhlazená, napjatá a zářivá.  

Výsledek + 28,58 % potvrzuje velmi intenzivní hydrataci (pro srovnání je průměr okolo 0,5-3 %). 

 

Měření elasticity: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pružnost kůže měřená za pomocí kutometru umožňuje nepřímé vyhodnocení pružnosti kůže. 
Kutometr nasává kůži pod tlakem a elasticita je stanovena na základě hodnoty zdvihu a času 
návratu kůže. 

Vysoké indexy  22,98 % (pro srovnání, průměr je asi 5-8 %) zabezpečují fenomenální výsledky 
u pečované pokožky – výrazné zlepšení pružnosti, pevnosti, viditelné napětí a vyplnění 
mimických vrásek. 

 

Přejít do eshopu  Anti-aging cream FORTE 

https://kolagenove-centrum.cz/organics-series-eco-vegan-bio-kosmetika/1630-anti-aging-cream-forte-15ml.html

