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iS Clinical Advance+ 
Stabiloidut L Ascorbic Acid -koostumukset 
 
Innovative Skincare on nostanut C-vitamiiniteknologian uudelle tasolle iS Clinical Advance+ -tuotteissa. C-vitamiinin L Ascorbic 
Acid -muoto yhdessä Copper Tripeptide -nimisen kasvutekijän kanssa varmistavat nopeampia ja selkeämpiä parannuksia iholla 
kuin koskaan aiemmin.  
 
 
Edistynyt C-vitamiiniteknologia 
 
Tämä edistynyt C-vitamiiniteknologia kehitettiin Advance+ -tuotteisiin, jotta voitaisiin taata L Ascorbic Acid -C-vitamiinin stabiilius ja 
sen jatkuva ja tasainen välittyminen soluihin - tuloksena tehokkaammin ja järkevämmin toimiva C-vitamiini. Tämä tehokas C-
vitamiinin muoto tehostaa kollageenintuotantoa ja toimii poikkeuksellisena antioksidanttina ja uv-suojana samalla kun se toimii 
luonnollisena ihon kirkastajana. 
 
 
ADVANCE+ L Ascorbic Acid vs. perinteinen L Ascorbic Acid 
 

 Parannettu antioksidanttisuoja: ADVANCE+ L Ascorbic Acid pystyy taistelemaan paremmin vapaita radikaaleja vastaan 

kuin perinteinen L Ascorbic Acid. Molekyylivertailututkimuksessa kävi ilmi, että ADVANCE+ Ascorbic Acid pystyi 

neutralisoimaan suuremman määrän vapaita radikaaleja kuin perinteinen L Ascorbic Acid. Kun näitä vertailtiin keskenään 

tietyllä vapaiden radikaalien määrällä, perinteisen L ascorbic acidin tehokkuus hävisi jo 10 minuutin jälkeen kun 

ADVANCE+ L Ascorbic acid oli edelleen aktiivisena ja neutralisoi vapaita radikaaleja. 

 

 Kyky toimia yhdessä kuparin kanssa: Kuparilla ei ollut aiemmin kykyä toimia yhdessä C-vitamiinin kanssa, mutta  

iS Clinicalin Advance+ L ascorbic acid pystyy nyt toimimaan yhdessä C-vitamiinin kanssa yhtenä tärkeänä tekijänä 
kollageenisynteesissä. 
 
Tähän asti kuparin toimivuus yhdessä C-vitamiinin kanssa on ollut ongelmallista, koska kupari hapettaa 
normaaliolosuhteissa L Ascorbic Acid –C-vitamiinia. Lisäämällä sen kemikaaliseen rakenteeseen yhden osan, ADVANCE+ L 
Ascorbic Acidistä on saatu stabiilimpi  ja sen muotoilu on helpottunut. Tämä on erityisen tärkeää yhdistettäessä C-
vitamiinia muihin ainesosiin jotka saattaisivat reagoida sen kanssa. Reagoimista tutkittiin käyttämällä kupari-ioneita 
hapettavina pro-oksidantteina ja lisäämällä niitä ADVANCE+ L ascorbic acidiin. Seuraavasta kuvasta näkyy, että kuparin ja 
ADVANCE+ L ascorbic acidin välillä ei tapahtunut negatiivista interaktiota. Tutkijan päätelmä oli, että tutkimuksen jälkeen 
sekä kuparin että ADVANCE+ L ascorbic acidin määrät pysyivät muuttumattomina. 
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L Ascorbic Acidiä ja kuparia voidaan yhdistää 
 

 
 

Kuva 1     Kuva 2 

 

Kuva 1 

Perinteisen L ascorbic acidin yhdistäminen kupariin aiheuttaa kemikaalisen reaktion näiden kahden ainesosan 

välillä joka poistaa kuparin hyödyt ja vähentää c-vitamiinin tehokkuutta iholla. Näin kumpikaan ainesosista ei 

toimi iholla optimaalisesti. 

 

Kuva 2 

Advance+ L ascorbic acid ja kupari yhdessä luovat yhdistelmän, jossa nämä ainesosat toimivat synergiassa 

toistensa kanssa eivätkä reagoi keskenään jolloin kummankin ainesosan hyödyt ovat täysin käytettävissä iholla. 

 

C-vitamiinia tarvitaan tehokkaassa kollageenisynteesissä. Kuparia tarvitaan osana kollageenisynteesiä. ADVANCE+ 

L ascorbic acidillä on ainutlaatuinen kyky toimia yhdessä kuparin kanssa ja tehostaa kollageenisynteesiä 

huomattavasti tehokkaammin kuin perinteinen L Ascorbic Acid. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten ainutlaatuisen 

kombinaation avulla iS Clinical –tuotteissa saadaan aikaan kemikaalisia reaktioita (kuten kollageenisynteesiä). 

 

 Tehokkaampaa kollageenintuotantoa: ADVANCE+ L ascorbic acid on tehokkaampi kollageenintuotannon 

käynnistäjä kuin perinteinen L ascorbic acid. Parannusta on havaittavissa pitkäkestoisempana 

kollageenintuotantona verrattuna perinteiseen C-vitamiiniin. Tämän on nähty liittyvän siihen, että ADVANCE+ L 

ascorbic acid ylläpitää korkeampia C-vitamiinitasoja solutasolla perinteiseen C-vitamiiniin verrattuna. Sen on 

todettu myös pitävän solujen C-vitamiinitasoja korkeammalla pidemmän aikaa kuin perinteisen C-vitamiinin.  

 

Tutkimuksissa ihmiskehosta peräisin olevia fibroblasteja stimuloitiin tuottamaan kollageenia ja haudottiin siten, 

että mukana oli myös ADVANCE+ L ascorbic acid. Kollageenisynteesin määrää verrattiin L ascorbic acidiin. 
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Molempia C-vitamiinityyppejä lisättiin soluihin ainoastaan kokeen alussa. Käytettäessä kummankintyyppistä L 

ascorbic acidiä kollageenisynteesin kasvu oli kokeen alussa suurin piirtein samalla tasolla. Kuitenkin, 

kahdeksanteen päivään mennessä kollageenintuotanto oli tippunut 14:sta 6:een niissä soluissa joille oli annettu 

perinteistä askorbiinihappoa. Niissä soluissa joihin oli annettu ADVANCE+ L ascorbic acidiä, ei ollut merkkejä 

kollageenintuotannon laskua kahdeksantena päivänä kokeen alkamisesta. 

 

 Parempia pigmenttihäiriöitä poistavia ominaisuuksia: ADVANCE+ L ascorbic acid vähentää UV-valon 

aiheuttaman lipofuskiini-pigmentin kertymistä. Samaa ei ole todettu perinteisen ascorbiinihapon osalta. 

Lipofuskiini on soluorganellien liukenematonta hajoamistuotetta jota syntyy hapettumisen myötä ja sitä löytyy 

mm. maksaläiskistä, ihon värihäiriöalueilta. ADVANCE+ L ascorbic acidillä on erinomainen kyky parantaa näitä 

ihon värihäiriöitä. Lisäksi, koska härskiintyneet rasvat poistuvat näistä vaurioalueista tämän ainesosan käytön 

myötä, ADVANCE+ L ascorbic acidiä voidaan hyödyntää lipidien peroksidaatioon yleisemminkin. Lipidien 

peroksidaatio liittyy useisiin erilaisiin ikääntymiseen liittyviin prosesseihin, kuten sepelvaltimotautiin, 

dementiaan ja diabetekseen. Koska kaikki solukalvot sisältävät lipidejä, tämä suoja lipidien peroksidaatiota 

vastaan tuo merkittäviä etuja iholle. 

 

Kun ADVANCE+ L ascorbic acidiä ja perinteistä L ascorbic acidiä lisättiin B16V melanoomasoluihin tavoitteena 

tutkia niiden kykyä estää melaniinintuotantoa, ADVANCE+ L ascorbic acidillä todettiin olevan huomattavasti 

parempi kyky ensimmäisen päivän jälkeen. 2 päivän jälkeen perinteinen L ascorbic acid oli menettänyt 

tehokkuutensa kokonaan, kun ADVANCE+ L ascorbic acid jatkoi melaniinin vähenemistä toisena päivänä.  

 

 ADVANCE+ L ascorbic acidin aktiivisuus: ADVANCE+ L ascorbic acid toimii provitamiinina, joka muuttuu solussa 

L ascorbic acidiksi. Sen biologinen vaikutus kestää kuitenkin pidempään kuin L ascorbic acidin, sen stabiiliuden 

takia jolloin se vapauttaa C-vitamiinia iholle pidempään. Tämä stabiilius mahdollistaa monet muutkin edut 

perinteiseen C-vitamiiniin verrattuna. 

 

 Ylläpitää korkeampia askorbiinihappoja solutasolla: Solutasolla ADVANCE+ L ascorbic acid muuntuu L ascorbic 

acidiksi. Kun tuotetta levitetään iholle, se alkaa välittää jatkuvalla syötöllä C-vitamiinia iholle.  

 

Perinteiseen askorbiinihappoon verrattuna ADVANCE+ L ascorbic acidin tehokkuus pitenee kun muuntuminen 

ADVANCE-muodosta perinteiseen muotoon etenee soluihin tasaiseen tahtiin varmistaen tasaisemman ja 

luotettavamman askorbiinihappotason solutasolla. 

 

 Parempaa solunsisäistä antioksidanttisuojaa: ADVANCE+ L ascorbic acid pystyy estämään perinteistä 

askorbiinihappoa paremmin oksidatiivista degradaatiota ja pitämään yllä korkeampia solunsisäisiä 

askorbiinihappotasoja pidemmän aikaa. ADVANCE+ L ascorbic acidin parantuneen kyvyn taistella oksidatiivista 
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stressiä vastaan nähdään johtuvan tästä ainutlaatuisesta kemikaalisesta struktuurista, joka ADVANCE+ L 

ascorbic acidillä on. 

 

Kun kolorimetritutkimuksissa verrattiin perinteisen L ascorbic acidin ja ADVANCE+ L ascorbic acidin kykyä 

taistella vapaita radikaaleja vastaan, perinteinen askorbiinihappo hyytyi tehtävässään 10 minuutin jälkeen. 

ADVANCE+ L ascorbic acid sen sijaan oli aktiivisena taistelemassa vapaita radikaaleja vastaan vielä 2 tunnin 

jälkeen. Tämä indikoi sitä, että ADVANCE+ L Ascorbic Acid tarjoaa perinteiseen verrattuna huomattavasti 

paremman oksidatiivisen suojan.  

 

 Estää melaniinin tuotantoa: ADVANCE+ L ascorbic acid rajoittaa melaniinintuotantoa. 

 

Vaikutukset melaniinisynteesiin 

 

Kuva 1 

Ilman ADVANCE+ L ascorbic acidiä 

 

Kuva 2 

ADVANCE+ L ascorbic acidin kanssa 

 

ADVANCE+ L ascorbic acidin tehokkuutta testattiin B16-melanoomasoluihin joita hoidettiin 12 tunnin ajan 2-O-

alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acidillä (2.5mM) tai plasebolla. Theophyllineä lisättiin stimuloimaan 

melaniinisynteesiä ja soluja tutkittiin 48 tuntia sen jälkeen mikäli DOPA quinonea (melaniinin esivaihetta) 

esiintyisi histokemiallisessa värjäystestissä. Lopputulema oli se, että ADVANCE+ L ascorbic acid osoitti kykyä estää 

tehokkaasti ihon pigmentaatiota.  

 

 Auttaa estämään UVB-säteiden vaurioilta: ADVANCE+ L ascorbic acid auttaa estämään UVB-säteiden 

aiheuttamia vaurioita ihon keratinosyyteissa ja fibroblasteissa. Palaneet solut ovat viesti UVB-säteiden 

aiheuttamista ihovaurioista. Nämä solut ovat vakavasti vaurioituneet auringonvalon vaikutuksesta ja ovat 

kuolemassa, vapauttamassa toksiineja ja synnyttämässä tulehduksia. Kun ADVANCE+ L ascorbic acidiä levitettiin 

iholle ennen UVB-säteilylle altistumista, palaneiden solujen määrä väheni 400%:lla vertailukohtaan verrattuna. 
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Lisäksi perinteistä askorbiinihappoa käytettäessä suurempi osa soluista palaa UVB-säteilyssä verrattuna 

ADVANCE+ L ascorbic acidiin. 

 

 Edistää HGF-kasvutekijän tuotantoa: ADVANCE+ L ascorbic acid edistää HGF-kasvutekijän tuotantoa. HGF 

(hepatosyyttikasvutekijä) on kasvutekijä, joka aikaansaa kasvua ja kehitystä kaikissa epiteelisoluissa, myös ihon. 

Fibroblastien tuotanto kasvaa, kun siihen lisätään ADVANCE+ L ascorbic acidiä.  

 

 Antaa suojaa lipidien härskiintymistä vastaan: ADVANCE+ L ascorbic acid antaa suojaa lidipien härskiintymistä 

vastaan E-vitamiinin läsnä ollessa. Kun ihmisen keranosyyttejä ärsytettiin UVB-säteillä, solun sisäisten 

härskiintyneiden lipidien määrä kasvoi. Jos ennen UVB-säteilylle altistumista keratinosyytteihin lisättiin 

ADVANCE+ L ascorbic acidiä, lipidien härskiintymistä esiintyi huomattavasti vähemmän. 

 

 Vahvistaa E-vitamiinin toimintaa: ADVANCE+ L ascorbic acid vahvistaa E-vitamiinin toimintaa ja E-vitamiinin 

antioksidanttisia kykyjä. Kun ihmisen keratinosyyttejä ärsytettiin UVB-säteillä ja lisättiin sekä ADVANCE+ L 

ascorbic acidiä että E-vitamiinia, nämä solut saivat täydellisen suojan. Esimerkiksi vahingoittuneiden solujen 

määrä oli täsmälleen sama kuin jos solut eivät olisi altistuneet UVB-valolle ollenkaan. Tämä merkittävä löydös 

kuvaa ADVANCE+ -tuotesarjan kykyä tehostaa muiden antioksidanttien vaikutuksia. ADVANCE+ L ascorbic acid 

ja E-vitamiini ovat erityisen hyvä yhdistelmä, koska ne antavat synergiassa toistensa kanssa antioksidanttisuojaa 

vesipohjaisille elementeille (soluissa ja soluväleissä) ja kaikille rasvaliukoisille elementeille (solujen ympärillä 

oleville solukalvoille ja soluelimille ylläpitämään niiden eheyttä).  

 

 Kiihdyttää vasta-aineiden tuotantoa ja stimuloi immuunijärjestelmää: ADVANCE+ L ascorbic acid stimuloi 

tehokkaasti immuunijärjestelmää ja vasta-aineiden tuotantoa ihmiskehossa. 

 

Sekä ADVANCE+ L ascorbic acid että perinteinen askorbiinihappo stimuloivat immuunijärjestelmää. Vasta-

aineiden tuotantoa perifeerisen veren lymfosyyteissä tutkittiin siten, että lymfosyyttejä stimuloitiin 

lännenkermesmarjan mitogeenillä tai staph aureus -bakteerilla. ADVANCE+ L ascorbic acid ja L ascorbic acid 

synnyttivät saman verran vasta-aineita näitä vastaan.  

 

 Edistää fibroblastien muodostumista ja lisää kollageenintuotantoa: ADVANCE+ L ascorbic acid edistää 

fibroblastien muodostumista ja kollageenintuotantoa ihmisiholla. 
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Vaikutukset kollageenisynteesiin 

 

 

 

Ihmisihon fibroblasteja viljeltiin kontrolliaineen, L Ascorbic Acidin (AsA; 0,25mM) ja ADVANCE+ L Ascorbic Acidin 0,25mM)  

kanssa päivien 1-8 ajan. Tutkimuksen aikana arvioitiin prosentuaalista kollageenisynteesiä/proteiinisynteesiä. ADVANCE+ 

L ascorbic acid osoittautui huomattavasti tehokkaammaksi edistämään kollageenisynteesiä perinteiseen 

askorbiinihappoon verrattuna. ADVANCE+ L ascorbic acidin stimuloiva vaikutus jatkui koko 8 päivän tutkimusperiodin 

ajan.  

 

ADVANCE+ L Ascorbic Acidin absorboituminen 

ADVANCE+ L ascorbic acid absorboituu hyvin ehjän ihon läpi. Kun sitä levitetään iholle, askorbiinihappopartikkelit näkyvät 

mikroskooppisesti iholla. Tästä kuvasta näkyy miten ADVANCE+ L ascorbic acid absorboituu ihoon. 
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Plasebotuotetta (ei sisältänyt L Ascorbic Acidiä eikä ADVANCE+ L-Ascorbic Acidiä) levitettiin ihmisen käden päälle, 

peitettiin kelmulla 12 tunniksi, kelmu poistettiiin ja iholle tehtiin biopsia 24 tunnin jälkeen.  

 

L Ascorbic Acid partikkelit joita iholla on normaalisti näkyvät värjättynä kuvassa. 

 

 

ADVANCE+ L Ascorbic Acidiä levitettiin ihmisen kädelle ja tehtiin sama tutkimus. Suuri määrä askorbiinihappoa imeytyi 

ihoon. Lisäksi tämä koe osoittaa sen, että ADVANCE+ L Ascorbic Acid muuntui iholla askorbiinihapoksi. 

 

ADVANCE+ L Ascorbic Acidin esiintyminen luonnossa: ADVANCE+ L ascorbic acidiä löytyy nisäkkäiden kaikista kehon 

soluista läpi elämän. Kasveista sitä löytyy aitapukinpensaan hedelmästä. 

 

iS CLINICAL ADVANCE+ -TUOTTEET: 

 SUPER SERUM ADVANCE+  

 PRO-HEAL SERUM ADVANCE+ 

 C EYE ADVANCE+ 

 C & E SERUM ADVANCE+ 

 

SUPER SERUM™ ADVANCE+ 

SUPER SERUM™ ADVANCE+ sisältää stabiloitua askorbiinihappoamme (ADVANCE+ L ascorbic acid), joka on pystytty 

ensimmäistä kertaa yhdistämään menestyksekkäästi kasvutekijämme, copper tripeptide-1:n (HGF, hepasyyttikasvutekijä) 

kanssa. Näihin edistyneisiin ainesosiin on yhdistetty centella asiaticaa, B5-vitamiinia, arbutiinia, polyporus umbellatus-

sieniuutetta ja puhdasta hyaluronihappoa. SUPER SERUM™ ADVANCE+ -seerumilla on loistavia ominaisuuksia: 
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 Anti-Aging –ominaisuudet: ensimmäistä kertaa C-vitamiini on saatu yhdistettyä toimimaan yhdessä kuparin 

kanssa ilman tehokkuuskompromisseja. Copper Tripeptide (HGF) -kasvutekijää sisältävän SUPER SERUM™ 

ADVANCE+n on todettu kliinisissä tutkimuksissa edistävän ikääntymisten patologisten vaikutusten 

parantumista, tervettä dermaalista uudelleenrakentumista ja ryppyjen ja juonteiden parantumista. ADVANCE+ 

L ascorbic acid ja copper tripeptide (HGF) -kasvutekijä toimivat synergiassa toistensa kanssa tuottaen 

nopeampia, selkeitä parannuksia iholla kuin koskaan aiemmin. 

SUPER SERUM™ ADVANCED+n  vaikutukset kollageenisynteesiin 

 

 

 

Kollageenisynteesi: kollageeni toimii ihon elastisuuden perustana luoden vahvuutta ja kestävyyttä mekaanista 

painetta vastaan. Dermiksessä sijaitsevien solujen fibroblastit vastaavat puolestaan kollageenisynteesistä. Kun iho 

ikääntyy, kollageenisynteesi heikentyy ja kollageenin toimintakyky heikkenee. Kun fibroblasteille syötetään SUPER 

SERUM™ ADVANCE+ -seerumia, kollageenisynteesi kasvaa dramaattisesti, kuten yllä olevasta kliinisen tutkimuksen 

tutkimusraporttikuvasta näkyy. 

 

Merkittävästi parempaa antioksidanttisuojaa:  SUPER SERUM™ ADVANCE+n on todettu kliinisissa tutkimuksissa 

tuovan iholle merkittävää antioksidanttisuojaa. 
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Arpikudoksen vähentymistä: 

SUPER SERUM™ ADVANCE+ häivyttää erittäin tehokkaasti arpikudosta ja siihen liittyvää hyperpigmentaatiota. 

Tutkimuksessa testattiin arpikudoksen parantumista siten, että kumpaankin reiteen tehtiin täsmälleen identtiset 

viiltohaavat. Toiseen reiteen ei levitetty mitään (control). Toisessa reidessä olevan arpikudoksen päälle levitettiin 

SUPER SERUM™ ADVANCE+ -seerumia kahdesti päivässä 3 ensimmäisen kuukauden ajan ja 3 seuraavan kuukauden 

ajan kerran päivässä. Alla olevat kuvat on otettu 3 kuukauden ja 6 kuukauden kohdalla. Hoidetulla puolella arpikudos 

on selkeästi häivyttynyt kontrolliin verrattuna. Lisäksi ihon tekstuuri oli parempi ja ihon väri tasaisempi hoidetussa 

jalassa jolle lisättiin tuotetta. 

 

 

 

Histologiatutkimus arven parantumisesta 

 

Tutkimuksessa tehtiin identtiset syvät viillot. Toinen viilloista toimi kontrolliviiltona. SUPER SERUM™ ADVANCE+ -

seerumia levitettiin toiseen viiltokohtaan kahdesti päivässä 3 kuukauden ajan ja sen jälkeen kerran päivässä 

seuraavien 3 kuukauden ajan. Kummatkin alueille tehtiin biopsia ja koepalat lähetettiin dermapatologiseen 
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tutkimukseen. Histologinen vertailu tehtiin kontrolliviillon ja hoidetun viillon välille. Taulukossa on kuvattu 

löydökset: 

 

 KONTROLLI HOIDETTU 

TULEHDUS 55-65 kroonista tulehdussolua / 

perivaskulaarinen tila 

Alle 50 kroonista tulehdussolua / 

perivaskulaarinen tila 

KOLLAGEENI Kollageenisäikeet epäjärjestyksessä, 

välejä säikeiden välissä 

Kollageenisäikeet säännöllisest 

järjestyksessä rinnakkain 

ARVEN PINTA Arven pinta enemmän koholla ihon 

pinnasta, ortohyperkeratoosia 

Marraskeden pinta tasainen, 

samannäköinen iho kuin niissä kohdissa 

joissa ei ole arpea 

 

Kuten edellä olevasta kuvasta näkyy, SUPER SERUM™ ADVANCE+ -seerumilla hoidetun arven alueella esiintyy 

vähemmän kroonista tulehdusta, kollageenisäikeet ovat huomattavasti paremmassa järjestyksessä ja arven pinta on 

samalla tasolla kuin ympärillä oleva ei-arpeutunut iho. 

 

Toisessa tutkimuksessa esiintyi selkeitä parannuksia arven parantumisessa. Tuotteen levittäminen aloitettiin 10 

viikkoa rintaleikkauksen jälkeen. Tuotetta levitettiin puoleen alueeseen leikkaushaavasta ja toinen puolikas toimi 

kontrollina johon ei levitetty tuotetta. Digitaaliset kuvat otettiin ennen kuin tuotetta alettiin käyttää, 10 viikkoa 

leikkauksen jälkeen ja toinen kuva kuukausi siitä, kun SUPER SERUM ADVANCE+ -tuotetta oli käytetty kahdesti 

päivässä. Hoidetussa kohdassa näkyy selkeästi vähemmän tulehdusta ja arpialue on yleisesti pienempi. Arpi on 

myös selkeästi näkymättömämpi. Tämä on erityisen merkittävää, koska tuotetta aloitettiin käyttää 10 viikkoa 

leikkauksen jälkeen.  

 

Arpikudoksen parantuminen 
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Hoitaa tehokkaammin hyperpigmentaatiota: 

ADVANCE+ L Ascorbic Acidin on todettu kliinisissä tutkimuksissa estävän tehokkaammin melaniinin tuotantoa ja 

vähentävän melaniinin näkyvyyttä jolloin ihon värihäiriöt häivyttyvät ja ihonväri vaalenee yleisesti. ADVANCE+ L 

ascorbic acidin, arbutiinin ja sieniuutteiden yhdistelmä tässä tuotteessa toimii turvallisesti synergiassa toistensa 

kanssa korjaten estäen melaniinintuotantoa tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. 

 

PRO-HEAL® SERUM ADVANCE+ 

PRO-HEAL® SERUM ADVANCE+ sisältää iS Clinicalin omaa ADVANCE+ L ascorbic acid –C-vitamiinia sekä 

jalostetumpaa oliivinlehtiuutteen muotoa ja bioflavonoideja. Näiden tehokkaiden ainesosien lisäksi 

tuotekoostumus sisältää E-vitamiinia, A-vitamiinia, Arbutiinia ja sieniuutetta. PRO-HEAL® SERUM ADVANCE+ 

seerumilla on seuraavia kykyjä: 

 

Tarjoaa kaikista tuotteistamme korkeimman antioksidanttisuojan: PRO-HEAL® SERUM ADVANCE+ -seerumin on 

todettu kliinisissä tutkimuksissa tarjoavan parempaa antioksidanttisuojaa kuin koskaan aiemmin. 

 

Antioksidanttisuojavertailu: 

 

 

 

Merkittäviä parantavia ominaisuuksia: PRO-HEAL® SERUM ADVANCE+ -seerumin on todettu kliinisissä 

tutkimuksissa suojaavan ihoa tehokkaasti tulehduksia vastaan. Tämän vuoksi tätä tuotetta voidaan hyödyntää 

http://www.isclinical.fi/
http://www.aclassbeauty.fi/


 

 
 

A Class Beauty / iS Clinical Suomi 
Piispanportti 5, 02240 Espoo 
asiakaspalvelu@aclassbeauty.eu 
www.isclinical.fi 
www.aclassbeauty.fi 
 

monenlaisiin tulehduksellisiin tiloihin, kuten ympäristön aiheuttamiin, auringonvalon aiheuttamiin, ikääntymiseen 

ja ryppyihin liittyviin ja operaatioihin liittyviin tulehduksellisiin tiloihin.  

Ihoon saattaa syntyä tulehdusta minkä tahansa edellä mainitun stressitekijän vuoksi tai esimerkiksi jos iho altistuu 

vahvalle, tukkivalle pesuaineelle. Tutkimuksessa ihmisen ihoa altistettiin vahvalle puhdistusaineelle 48 tunnin 

ajan. Toiseen kohtaan levitettiin PRO-HEAL SERUM ADVANCE+ -seerumia juuri ennen kun pesuainetta alettiin 

käyttää. Toiseen kohtaan ei levitetty seerumia ja tämä kohta toimi kontrollikohtana. Tutkija selvitti kumulatiivisen 

tulehdusarvon ja parametrit erytreemalle, ihon karkeudelle, hilseilylle, turvotukselle ja halkeamien 

muodostumiselle. Suurin mahdollinen arvo tulehdukselle oli +20. Kohta johon levitettiin PRO-HEAL SERUM 

ADVANCE+ -seerumia ennen kokeen aloittamista, tulehdusarvo 48 tuntia kokeen aloittamisen jälkeen oli +1. 

Hoitamattomalla puolella kumulatiivinen tulehdusarvo oli +11. Tästä voidaan päätellä, että PRO-HEAL SERUM 

ADVANCE+ tarjosi lähes täydellisen suojan pesuaineen aiheuttamaa tulehduksellista vauriota vastaan. 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tarkemmin tutkimustuloksia: 

 

PRO-HEAL SERUM ADVANCE+  Kliinisen tutkijan tulehdusarviotaulukko 

 

 

 

Näytepalat otettiin samasta kohteesta eri alueilta joihin pesuainetta oli levitetty. Seuraavista mikroskooppikuvista 

ensimmäisessä ei käytetty PRO-HEAL SERUM ADVANCE+ -seerumia ja jälkimmäisessä käytettiin. Kummatkin ovat 

syväleikekuva näytepalasta hematoksyliini-eosiini –värjäyksessä. Kontrollipuolella näkyy tulehdusta ja 

lymfosyyttien ja langerhansin solujen migraatiota, edeemaa (turvotus) ja normaalin ihorakenteen 

vahingoittumista. PRO-HEAL SERUM ADVANCE+ -seerumilla hoidetulla puolella tulehdussolut ovat selkeästi poissa 

ja ihon normaali arkkitehtuuri säilynyt. 
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Tulehduksen vaikutukset 

 

 

 

Tässä tutkimuksessa tulehdus saatiin aikaan käyttämällä ulkopuolista aiheuttajaa. Kontrollipuolelle ei levitetty 

PRO-HEAL SUPER SERUM ADVANCE+ -seerumia. Sekä hoidetusta että hoitamattomasta kohdasta otettiin 

koepalat. Koepaloista voitiin todeta PRO-HEAL SUPER SERUM ADVANCE+ -seerumin erinomaiset kyvyt taistella 

tulehduksia vastaan. 

 

Viitteet saatavissa pyydettäessä. 

 

 

 

 

 

http://www.isclinical.fi/
http://www.aclassbeauty.fi/

