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מדע בלעדי מוגן בפטנט

ניו סקין מביאה את מדע האנטי אייג‘ינג לרמה חדשה לגמרי של לימוד המקורות 

הגנטיים לדרך ולסיבה שבגללן אנו מזדקנים. מדע ה- ageLOC, אשר פותח בשיתוף 

פעולה בין ניו סקין לבין מדענים מובילים, מתבסס על התגלית של מקורות הזדקנות 

פנימיים, אשר תורמים למראה המזקין, אותם מכנה ניו סקין ”סמני-על הקשורים בגיל“ 

או- arSuperMarkers.  מדע ה- ageLOC הבלעדי לניו סקין מתמקד באותם 
arSuperMarkers - המקורות האולטימטיביים להזדקנות, אשר עשויים

להשפיע על הדרך שבה נזדקן.
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”אין ספק שכדי לשמור על מראה צעיר, על הגנים שלנו לשמור על דפוסי פעילות 
צעירים. באמצעות ניתוח רקמה אנושית ברמה הגנטית, למדנו על התפקיד 

החיוני שממלאים הגנים בשמירה על הנעורים“.

* מדובר רק במבחר מתוך צברי גן נעורים חשובים. 

ד“ר ג‘וזף צ‘אנג
המדען הראשי

סגן נשיא בפועל לפיתוח מוצרים

צברי גן הנעורים
ו- 8 סימני ההזדקנות
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צברי גן הנעורים

מבנה העור

פיגמנטציה

לחות

תחלופת תאים

8 סימני ההזדקנות

קמטים וקמטוטים

מבנה העור

שינויי גוון

גוון עור בלתי אחיד

לחות

מרקם, עור חלק

עור קורן

גודל הנקבוביות

בהתבסס על תגלית מהפכנית, ניו סקין מסוגלת לזהות 

arSuperMarkers חיוניים, המכונים צברי גן הנעורים, כלומר 
קבוצות גנים פעילים, אשר מווסתים את הדרך שבה ניראה עם 

העליה בגיל. רק המדע הבלעדי של ageLOC מבין כיצד לאפס 

את אותם צברי גן נעורים לדפוסי פעילות כבגיל צעיר. 

תגלית מהפכנית זו מתבססת על שיתוף הפעולה הבלעדי של 

ניו סקין עם מדענים מובילים מכל רחבי העולם, מיליוני דולרים 

שהושקעו בפיתוח ושנים של מחקר אנטי אייג‘ינג ומחקר גנטי 

משולבים.
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איפוס האיזון 
ברגע שנזהה את אותם צברי גן הנעורים, חשוב לאפס אותם, כדי להביא לפרופיל 

עור צעיר יותר. איפוס צברי גן הנעורים הוא תהליך איזון עדין - אין מדובר 
בהגברתם או החלשתם סתם כך. ישנם גנים בתוך הצבר אותם צריך להגביר, בעוד 

שאחרים צריך להחליש. מדע ה- ageLOC הבלעדי והמוגן בפטנט של ניו סקין, 
מאפס את צברי גן הנעורים, כך שיצרו איזון צעיר בתוך כל צבר, ומשיב אותם 

לדפוסי פעילות כמו בעור צעיר.  

זיהוי המקורות 
לקהילה המדעית ישנה גישה לגנום האנושי, אך מדע ה - ageLOC פורץ הדרך 

של ניו סקין מעניק לנו את היכולת לפרש אותו באופן משמעותי ביותר. בתגלית 
מדעית שנתגלתה לאחרונה, ניו סקין, בשיתוף פעולה עם מומחים בתחום 

הגנטיקה והאנטי אייג‘ינג, זיהתה קבוצות עיקריות של צברי גנים פעילים - צברי 
גן הנעורים - אשר מסייעים להשפיע על הדרך שבה נזדקן. ניו סקין מאמינה כי 

גילוי וזיהוי אותן קבוצות גנים פעילים הם המפתח להבנת תהליך ההזדקנות 
במקור היווצרותו. 

תוצאות של ניסוי קליני, ניתוח של הגנום ומחקר מעמיק ובדוק אודות מדע ה- 
ageLOC, הובילו את מדעני ניו סקין לזהות צברי גן נעורים פעילים ספציפיים, 

אשר אחראים למאפיינים צעירים של העור. גנים אלה אחראים להופעה של 
סימני ההזדקנות בעורנו. באמצעות מדע ה- ageLOC, לניו סקין היכולת לאפס 

את הגנים הללו, כך שיתנהגו בצורה צעירה יותר, ולסייע לשמור על מאזן צעיר 
יותר בעור.  

איפוס צברי גן הנעורים
לאיזון צעיר יותר

מפת הצבע, תוך שימוש בנתוני מערך מיקרוניים של 
ה- DNA, מציגה את ההבדלים בפעילות הגנים, כאשר 
כל קו מייצג גן אחד. דוגמאות לגנים המזוהים כצברי גן 

הנעורים.

תרשים טיפוסי (איור 2) של גנים נבחרים מתוך מפת הצבע (איור 1), 
מציג את השינוי בכיוון בפעילות הגנים, כאשר כל קו מייצג גן אחד, 

למאפיין נתון של הזדקנות העור. התוצאות מצביעות על וויסות כלפי 
מעלה ו/או כלפי מטה של הגנים.

איפוסשליטה

וויסות כלפי מטה

טווח הצבעים

וויסות כלפי מעלה

מקרא - מפת צבע

קולגן

הדרדרות הקולגן

הגנה על הקולגן

קולגן

קולגן

עוגן חלבון

העברת מים

לחות

מחסום העור

הפחתת אובדן המים

ייצור מלנין

מניעת היווצרות מלנין

הפחתה בפיגמנטציה

מניעת היווצרות מלנין

מניעת היווצרות מלנין

וויסות המלנין

התחלפות תאים

וויסות התחלפות התאים

התחלפות תאים

התחלפות תאים

בסיס מדעי
בתחום מדע האנטי אייג‘ינג, הצוות של ניו סקין מוביל את הדרך. המחקר של ניו סקין 

אודות צברי גן הנעורים הביא לייצור של נוסחאות מדעיות מתקדמות יותר ומוצרי 
אנטי אייג‘ינג משופרים, אשר יגדירו מחדש את התעשייה. באמצעות דגימות עור 

ורקמה אנושית בניסויים מעבדתיים, ניו סקין למדה כמה חיוני ביטוי הפעילות הגנטית 
לשמירה על הנעורים. למעשה, אנו מבינים כיצד המדע יכול להשיב לגנים שלנו דפוסי 

פעילות כמו בעור צעיר כדי לשמור על מראה צעיר.

עם העיניים לעתיד
 LifeGen באמצעות יצירת שותפות בלעדית עם המייסדים של חברת

Technologies, ד“ר ריצ‘רד ווינדרוך וד“ר תומס פרולה, לניו סקין יש את
הגישה ללמעלה מ- 30 שנות מחקר אודות הבסיס הגנטי להזדקנות.
המחקרים שלהם הוכיחו כי גישה חדשנית, המכונה מגבלה קלורית,

מוכחת מבחינה מדעית כמפתח חשוב בהבנת שימור הנעורים. למעשה,
הממצאים שלהם היו כה מהפכניים, עד שפורסמו במרבית כתבי-העת המדעיים 

היוקרתיים ביותר בעולם. 

באמצעות חקר הדרך שבה פעילות הגנים מתבטאת ברקמה בעלת מגבלות 
קלוריות, ניו סקין תמשיך להיות מסוגלת לזהות ולאשר אילו גנים קשורים להזדקנות 

ולעשות שימוש בידע זה, כדי לפתח מוצרים חדשים וחדשניים, גם בעתיד הקרוב 
וגם בעתיד הרחוק.

המחקר המתמשך של ניו סקין, בשילוב עם שותפות המחקר החדשה שלה 
עם אוניברסיטת סטאנפורד, יעמיקו את הבנת החברה בפעילות הגנטית 

והשפעתה על שימור עור מזדקן, גם בשלב מאוחר בחיים.

אנו מאמינים כי מדע ה- ageLOC הוא התשובה לאנטי אייג‘ינג. 
פריצת הדרך המדעית שבו הולכת שלב אחד מעבר 

לסימנים, כדי להתמקד במקורות האולטימטיביים 
להזדקנות.            
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