


ТВЪРДОСТ + ЕЛАСТИЧНОСТ

Колагенът съставлява 75% от сухото тегло на кожата, като поддържа кожата 
устойчива, плътна и без бръчки. Вашите генетични предразположения играят 
важна роля при определяне на скоростта както на производството, така и на 
разграждането на колагена.
Когато сте по-млади, тялото Ви произвежда повече колаген, отколкото губи. 
След около 40-годишна възраст загубата на колаген може да се ускори, което 
води до влошаване на здравето и вида на кожата Ви. Този процес се отлага от 
белтък, наречен ММР1 или колагеназа.

ЗАЩО ИЗПИТВАТЕ ОТПУСКАНЕ И УВИСВАНЕ НА 
КОЖАТА?

Категория 1

Генетично тялото Ви работи оптимално: Вие произвеждате 
нормални нива колаген, за да противодействате на процеса на 
разграждането му. Въпреки това, ако водите нездравословен 
начин на живот, можете да попречите на генетичните си 
заложби.

ВАШИЯТ ГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ

Разграждане на колагена Защита на колагена

Колагенов дисбаланс
Проблеми със зарастването 
на рани
Повишено разграждане 
на колаген
Забавяне на ремоделирането 
на тъканите

ВЪТРЕШНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Продължително 
зачервяване
Трудно зарастване на рани
Ускорено стареене
Отпускане и увисване 
на кожата
Хлътване под очите

ВИДИМИ 
ПРИЗНАЦИ

КАКВО Е ВАШЕТО 
СЪСТОЯНИЕ СПРЯМО 
НОРМАТА? Среден % за 

населението

Средна стойност в 
световен мащаб 66%

% на базата на Вашата 
раса/Вашите раси

Средностатистически 
стойности спрямо расата 57% % хора със 

същия резултат

Генотип 21%

КОЛАГЕНОВ ДИСБАЛАНС
Генетичните аномалии 
могат да причинят 
повишено разграждане на 
колаген.

КОЛАГЕНОВ БАЛАНС
При младата кожа 
производството и 
разграждането на колаген 
е балансирано.

Вашата НАУЧНО ПОДБРАНА ПРОГРАМА

НИСЪК РИСК

75%



ГЛИКИРАНЕ (A.G.E.)
Категория 2

Вашите гени определят отчасти как Вашето тяло обработва захарта. Вариации в тези гени 
могат да променят функционирането на нормалните глюкозни нива и енергийния 
метаболизъм. Гликираните колагенови влакна могат да станат твърди, по-малко еластични 
и да имат намалена регенеративна способност, което може да доведе до увреждане като 
отпускане, напукване и изтъняване на кожата.
Генетичният тест NGDerm може да помогне за идентифициране на генните вариации, които 
могат да променят функционирането на нормалните глюкозни нива и енергийния 
метаболизъм. Макар че глюкозата е жизненоважно клетъчно гориво, когато тя не се 
метаболизира напълно от организма, може да доведе до процес на гликиране. 

Намалена еластичност
Слаба дермална тъкан
Епидермални свръзки
Кръстосано колагеново 
свързване
Втвърдени колагенови влакна

ВЪТРЕШНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Силни бръчки и гънки
Ускорено стареене
Неравна текстура на 
кожата
Избеляване на кожата
Напукване и изтъняване 
на кожата

ВИДИМИ 
ПРИЗНАЦИ

ГЛИКИРАНЕ, ИЗТЪНЕНА КОЖА

Вашето тяло има намалена функционална способност за 
ефективно метаболизиране на глюкоза: Ако глюкозата не се 
метаболизира напълно, излишният запас може да причини 
гликиране. При прием на храна с високо съдържание на захар 
може да увеличите риска от гликиране.

Поява на бръчки/Гликиране

ВАШИЯТ ГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ

КАКВО Е ВАШЕТО 
СЪСТОЯНИЕ СПРЯМО 
НОРМАТА? Среден % за 

населението

Средна стойност в 
световен мащаб 70%

% на базата на Вашата 
раса/Вашите раси

Средностатистически 
стойности спрямо расата 63% % хора със 

същия резултат

Генотип 27%

КОГАТО ОСТАРЯВАМЕ
кръстосано свързаните 
колагенови влакна се 
втвърдяват поради процеса 
гликиране.

МЛАДА КОЖА
Здрави колагенови 
влакна

Вашата НАУЧНО ПОДБРАНА ПРОГРАМА

ВИСОК РИСК

25%

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПРОЦЕДУРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИНДУЦИРАНЕ НА КОЛАГЕН
Увеличава колагеновата продукция

НИСКОВЪГЛЕХИДРАТНА ДИЕТА
Консултирайте се със специалист, преди да 
предприемете промяна в хранителния си 
режим

СЪСТАВКИ ЗА ВЪНШНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

АЛФАХИДРОСКИ КИСЕЛИНИ

ЕКСТРАКТ ОТ БОРОВИНКИ

ЦЕРАМИДИ

ЕПИДЕРМАЛНИ РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ
Стимулират деленето на кожни клетки

Безопасно разграждат стари и увредени 
кожни клетки 

Стабилизира колагеновата матрица

Помага да се запази кожата влажна и 
хидратирана 

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

КОМБУЧА
Намалява скоростта на образуване на 
гликиращи връзки

Задържа водата в кожата за да намали 
гликирания й външен вид

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ

АЛФА ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА

ЕКСТРАКТ ОТ БОРОВИНКИ

КАРНОЗИН 

Увеличава защитните механизми на колагена

Намалява цикъла на гликиране

Намалява образуването на крайни 
продукти на гликирането

КВЕРЦЕТИН
Намалява образуването на крайни 
продукти на гликирането



ЩЕТИ ОТ СЛЪНЦЕТО + ПИГМЕНТАЦИЯ
Категория 3

Слънчевите UV лъчи са една от най-значимите причини за преждевременно 
стареене на кожата. Симптомите на увреждане от слънцето могат да включват: 
промени в текстурата, пигментни промени, рак на кожата. Щетите често 
отнемат години, за да се проявят, и когато са вече налице е твърде късно.
Започва фотохимичен процес, който превръща енергията на UV светлината в 
малки безвредни количества топлина. Ако енергията не се преработи, може да 
се получи генериране на свободни радикали.

Генетичният тест NGDerm може да помогне за идентифициране на генните 
предразположения, които играят важна роля при определяне способността на 
кожата Ви естествено да се справи със слънчевите лъчи.

КАКВО Е ФОТОЗАЩИТА?

Възможно е да имате по-висок риск от неправилна пигментация 
и изгаряне: Вашето тяло има частична ефективност за 
производство на меланин, както и други различни вещества, 
които имат за цел да защитят Вашата кожа от слънцето.

Производство на меланин М1

Производство на меланин M2

Възстановяване от UV

Фотозащита M1

Фотозащита M2

UV радикали

ВАШИЯТ ГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ

КАКВО Е ВАШЕТО 
СЪСТОЯНИЕ СПРЯМО 
НОРМАТА? Среден % за 

населението

Средна стойност в 
световен мащаб 68%

% на базата на Вашата 
раса/Вашите раси

Средностатистически 
стойности спрямо расата 64% % хора със 

същия резултат

Генотип 2%

Вашата НАУЧНО ПОДБРАНА ПРОГРАМА

Вашето тяло е снабдено с 
естествени отговори, които 
помагат за разграждане на 
UV лъчите, след като 
навлязат в кожата.прави със 
слънчевите лъчи.

Щети от UV радикали
Увреждане на ДНК
Неправилна клетъчна функция
Повишено митохондриално 
увреждане
Неправилно производство 
на меланин

ВЪТРЕШНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Петна и лунички
Пигментация
Неравна текстура на 
кожата
Почервеняване
Спукани капиляри
Груба повърхност

ВИДИМИ 
ПРИЗНАЦИ

СРЕДЕН РИСК

63%

LED
Безопасно премахва 
пигментационните проблеми, без да 
се ползва топлина

МИКРОДЕРМАБРАЗИО
Нежно екфолиране за третиране на 
повърхностно слънчево изгаряне

ПРОЦЕДУРА ЗА ИНДУЦИРАНЕ НА 
КОЛАГЕН
Безопасно премахва щетите от 
слънцето и пигментационните 
проблеми, без да се ползва топлина

ФЕРУЛОВА КИСЕЛИНА

КОДЖИК КИСЕЛИНА

L – АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА 15%+

БЯЛ ТРЪН – СИЛИМАРИН
Намалява щетите, причинени от UV 
радикалите

Защитава от UV увреждане

Намалява неравномерната пигментация 
(инхибитор на меланина)

Защитава от UV увреждане

ФЛОРЕТИН

НАР
Намалява щетите от UVB радикали

РЕСВЕРАТРОЛ
Намалява щетите от UVB радикали

Защитава от UV увреждане

AСТАКСАНТИН

БЕТА КАРОТЕН

Намалява щетите от UV
*минимум 10 седмици прием

Осигурява допълнителна защита срещу 
изгаряне от слънце
*минимум 10 седмици прием

ЛИКОПЕН
Осигурява допълнителна защита срещу 
зачервяването и изгарянето от UV лъчите 
*минимум 10 седмици прием

ПИКНОГЕНОЛ
Доказано защитава срещу щетите от UV 
лъчи
*минимум 10 седмици прием

ЗЕАКСАНТИН
Намалява щетите и изгарянето на 
кожните клетки от UVB
*минимум 10 седмици прием

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПРОЦЕДУРИ

СЪСТАВКИ ЗА ВЪНШНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ



ЩЕТИ ОТ СВОБОДНИ РАДИКАЛИ

Свободните радикали увреждат почти всяка молекула в тялото ни. Това е 
верижна реакция, която може да внесе хаос във всеки слой на кожата - 
включително подкожието, дермата и особено уязвимия епидермис. Този вид 
клетъчно разрушаване във всеки от слоевете на кожата може да доведе до 
безжизнен, състарен вид и липса на „блясък“ на кожата. Загубата на цвета, 
появата на петна и неравна текстура на кожата са отличителен белег!

Не всички хора имат еднакво количество от тези мощни антиоксиданти. 
Резултатът от Вашия генетичен тест NGDerm е единственият и най-мощен 
индикатор за генетично предопределените антиоксидантни способности на 
Вашето тяло. 

ОТНОСНО ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

Оптимална способност за производство на основни антиоксиданти: 
Малко вероятно е да сте чувствителни към замърсителите на околната 
среда. Въпреки това при нездравословен начин на живот, който 
включва тютюнопушене и стрес, ще увеличите риска от производство 
на свободни радикали.

Защита от супероксидни 
радикали

Производство на глутатион

Защита от замърсяване

ВАШИЯТ ГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ

КАКВО Е ВАШЕТО 
СЪСТОЯНИЕ СПРЯМО 
НОРМАТА? Среден % за 

населението

Средна стойност в 
световен мащаб 69%

% на базата на Вашата 
раса/Вашите раси

Средностатистически 
стойности спрямо расата 71% % хора със 

същия резултат

Генотип 17%

ЗДРАВА КОЖА Оксидативен 
стрес

Категория 4

Преждевременна клетъчна 
смърт
Намалено функциониране на 
антиоксидантите
Повишено унищожаване на 
свободни радикали
Повишено митохондриално 
увреждане

ВЪТРЕШНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Безжизнена кожа 
без „блясък“
Неправилна пигментация
Ускорено стареене
Груба текстура
Прекомерни сухота
/омазняване

ВИДИМИ 
ПРИЗНАЦИ

Вашата НАУЧНО ПОДБРАНА ПРОГРАМА

НИСЪК РИСК

83%



ЧУВСТВИТЕЛНОСТ + ВЪЗПАЛЕНИЕ
Категория 5

Чудили ли сте се защо кожата Ви става чувствителна през зимата? Случвала ли Ви се е 
поява на обрив или раздразнение след прилагане на парфюми или продукти за грижа 
за кожата? Много от проблемите със зачервяване и чувствителност са резултат от 
първичната защита на Вашето тяло – възпалението. 
Възпалението е краткосрочен имунен отговор на организма Ви за лечение и защита на 
тялото срещу инфекции и токсини. Прекомерното възпаление е една от най-честите 
причини за ранно стареене на кожата. Макар че възпалението е полезен отговор на 
организма в краткосрочен план, ако то продължава, може да играе отрицателна роля.

ЗАЩО ИЗПИТВАТЕ РАЗДРАЗНЕНИЕ?

Имате прекомерно количество възпалителни протеини: 
Допълнителното възпаление може да причини обрив, 
зачервяване или раздразнение. Също така може да сте 
по-податливи на чувствителност към химикали като замърсяване, 
ароматизирани или силноактивни продукти. 

Възпаление

Ксенобиотична 
детоксификация

Чувствителност на кожата M1

Чувствителност на кожата M2

ВАШИЯТ ГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ

КАКВО Е ВАШЕТО 
СЪСТОЯНИЕ СПРЯМО 
НОРМАТА? Среден % за 

населението

Средна стойност в 
световен мащаб 78%

% на базата на Вашата 
раса/Вашите раси

Средностатистически 
стойности спрямо расата 68% % хора със 

същия резултат

Генотип 3%

Вашата НАУЧНО ПОДБРАНА ПРОГРАМА

Често едвадоловимите признаци 
включват чувствителност, 
зачервяване и раздразнение на 
кожата.

Неравномерно зарастване на 
тъканите
Намалена клетъчна защита
Свръхактивно възпалително 
сигнализиране
Намалени способности за 
детоксикация

ВЪТРЕШНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Сухота
Чувствителност към 
химикали
Сърбеж и зачервяване
Обриви и подуване
Чувствителност към 
околната среда

ВИДИМИ 
ПРИЗНАЦИ

ВИСОК РИСК

56%

ПРОЦЕДУРА ЗА ИНДУЦИРАНЕ 
НА КОЛАГЕН
Безопасно премахва щетите от 
слънцето и пигментационните 
проблеми, без да се ползва топлина

LED
Безопасно премахва пигментационните 
проблеми, без да се ползва топлина

АЛОЕ ВЕРА

ЕКСТРАКТ ОТ МЕЧО ГРОЗДЕ

ЦЕНТЕЛА АЗИАТИКА

МЕДЕН ПЕПТИД
Противовъзпалителни свойства

Намалява възпалителния процес

Антибактериални свойства за подпомагане 
почистване на кожата

Противовъзпалително, което подпомага 
клетъчното делене и увеличава колагеновата 
синтеза

ЕКСТРАКТ ОТ КРАСТАВИЦА

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Заместител хидратант при хора, които не 
могат да ползват кремове

Охлаждащи и противовъзпалителни 
свойства

ВЕЧЕРНА ИГЛИКА

ОМЕГА 3/РИБЕНО МАСЛО

РЕСВЕРАТРОЛ

Намалява възпалителния процес

Намалява възпалителния процес

Намалява възпалителния процес и 
играе роля във вътрешния 
детоксикиращ процес

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПРОЦЕДУРИ

СЪСТАВКИ ЗА ВЪНШНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ



60%
ОБЩ РЕЗУЛТАТ

ТВЪРДОСТ + 
ЕЛАСТИЧНОСТ 75%

ГЛИКИРАНЕ (A.G.E.) 25%

ЩЕТИ ОТ СЛЪНЦЕТО 
+ ПИГМЕНТАЦИЯ 63%

ЩЕТИ ОТ СВОБОДНИ 
РАДИКАЛИ 83%

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ + 
ВЪЗПАЛЕНИЕ 56%

1
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ВИЕ+
Вашето резюме

Генетично тялото Ви работи оптимално - произвеждайки 
нормални нива на колаген, за да противодейства на 
процеса на разграждане. Въпреки това воденето на 
нездравословен начин на живот може да попречи на тези 
Ваши генетични заложби.

ТВЪРДОСТ + ЕЛАСТИЧНОСТ

Вашето тяло има намалена функционална способност за 
ефективно метаболизиране на глюкоза. Ако глюкозата не се 
метаболизира напълно, излишният запас може да причини 
гликиране.

ГЛИКИРАНЕ (A.G.E.)

Вашето тяло има частична ефективност за производство 
на меланин, както и други различни вещества, които 
имат за цел да предпазят Вашата кожа от слънцето. Може 
да имате и по-висок риск от неправилна пигментация и 
изгаряне.

ЩЕТИ ОТ СЛЪНЦЕТО + ПИГМЕНТАЦИЯ

Способността на тялото Ви да произвежда основни 
антиоксиданти е нормална. Въпреки това, ако водите 
нездравословен начин на живот, който включва 
тютюнопушене, силен стрес и неправилна диета, може да 
се увеличи производството на свободни радикали, което 
ще увеличи риска от клетъчно увреждане.

ЩЕТИ ОТ СВОБОДНИ РАДИКАЛИ

Имате прекомерно количество възпалителни белтъци. В 
резултат това допълнително възпаление предизвиква 
обрив, зачервяване и раздразнения. Възможно е да 
имате и частичен риск от чувствителност към химикали, 
съдържащи се в ароматизираните продукти и 
замърсителите на града.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ + ВЪЗПАЛЕНИЕ
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Вашето резюме

КАК ВАШАТА КОЖА МОЖЕ 
ДА СТАРЕЕ



Разграждане на колагена

Защита на колагена

Количеството на ензима, отговорен за разграждането на колаген (MMP), е повишено. Възможно е да 
имате склонност към леко отпускане на кожата. Въпреки това имате нормална функционална способност 
да произвеждате антиоксиданта глутатион (колагенова защита), следователно Вие сте все още в 
оптималния диапазон. 

Имате намалена функционална способност за ефективно разграждане на глюкоза. Глюкозните молекули 
се закрепят към колагена и еластина и се свързват заедно, което предизвиква образуването на 
кръстосани влакна. В резултат, това води до образуване на бръчки, изтъняване, формиране на свободни 
радикали и структурно увреждане на кожата.

Генетично тялото Ви може да образува неравномерно количество меланин (пигмент). В резултат на това 
може да откриете, че понякога кожата Ви става чувствителна, когато е изложена на слънчева светлина. 
Вие сте по-склонни към образуване на лунички и други различни пигментационни петна. Въпреки че 
кожата Ви може да е чувствителна към слънцето, на моменти може да имате абнормно потъмняване на 
кожата.

Вашето тяло е снабдено с естествени реакции, които помагат за разграждането на UV радикалите след 
навлизането им в кожата. Генетично тялото Ви е оптимално способно да разгражда свободните 
радикали, произведени от UV лъчите. 

Частично намалена способност за възстановяване на ДНК. След излагане на UV лъчи, този ген е от 
решаващо значение за поддържане на здравето и целостта на кожата чрез възстановяване увреждането 
на ДНК, причинено от излагането на UV лъчи.

Нормална способност за възстановяване увреждането на ДНК, причинено от излагане на UV лъчи.

Поява на бръчки/
Гликиране

Производство на 
меланин М1

Производство на 
меланин М2

Възстановяване от UV

Фотозащита M1

Фотозащита M2

UV радикали

Вашите гени имат намалена функционална способност да произвеждат антиоксиданта глутатион. Може да 
сте по-склонни към безжизнена кожа без „блясък“, неравномерна пигментация, груба текстура и 
неравномерен цвят на кожата. Вашият ген за супероксидна защита функционира нормално, но 
необходимостта от допълнителна антиоксидантна защита ще бъде от полза за Вас. Колкото по-високи са 
нивата, толкова по-малко склонни сте към разрушителните ефекти на свободните радикали.

Хиноните са силноактивни молекули, които произлизат от замърсители като UV радиация, изгорели газове 
от коли, въглероден и цигарен дим. Тези вещества, веднъж абсорбирани в кожата и неефективно 
разградени, може да причинят начални етапи на окисление в кожната преграда. Вашите гени имат 
нормална функционална способност за ефективно разграждане на тези хинони.

Генът, отговорен за регулиране на възпалението, е прекалено активен и може да доведе до способност за 
прекалена реакция към заплаха на организма, понякога причиняваща повишен възпалителен отговор, 
който не е необходим на кожните клетки. Сърбеж и зачервяване, обриви и чувствителност. Вероятно 
можете да страдате и от алергии като сенна хрема и различни други алергии.

Вашите гени имат нормална функционална способност да разграждат ксенобиотични съединения като 
цигарен дим, изгорели газове от коли, замърсяване на въздуха и алкохол. Тези съединения са все още 
вредни за вас!

Генетично тялото Ви има намалена способност за разграждане на токсичните химични съединения, които 
са част от ежедневното замърсяване. В резултат в определени случаи кожата Ви може да стане прекалено 
чувствителна към ароматизирани продукти, активни съставки на продукти за грижа за кожата и общо 
замърсяване на града.

Защита от супероксидни 
радикали

Производство на 
глутатион

Възпаление

Защита от замърсяване

Ксенобиотична 
детоксификация

Чувствителност на 
кожата M1

Чувствителност на 
кожата M2
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ТВЪРДОСТ + ЕЛАСТИЧНОСТ

ГЛИКИРАНЕ (A.G.E.)

ЩЕТИ ОТ СЛЪНЦЕТО + ПИГМЕНТАЦИЯ

ЩЕТИ ОТ СВОБОДНИ РАДИКАЛИ

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ + ВЪЗПАЛЕНИЕ


