
1
WWW.NUSKIN.COM

ageLOC® BODY
UM KLÍNÍSKA NOTKUN

INNGANGUR

Þrátt fyrir að flestir einblíni á andlitshúðina til að finna öldrunarmerki 
þá getur húð líkamans einnig látið fólk líta út fyrir að vera eldra en 
það er. Sýnileg fita og appelsínuhúð gefa húðinni eldra yfirbragð.

Orsakir appelsínuhúðar eru bæði flóknar og margþættar og ekki 
þekktar til fulls. Margar tilraunir hafa verið gerðar til að greina 
orsakir appelsínuhúðar, oftast með röngum hætti og án viðunandi 
skýringa. Appelsínuhúð er hugtak sem notað er til að lýsa sýnilegri 
breytingu á líkama sem er algengari hjá konum en körlum. Helstu 
einkenni er bylgjað yfirborð húðar sem tengist aukinni uppsöfnun 
fitu. Um 80-90% kvenna eru með eða eiga eftir að fá appelsínuhúð.

Til að átta sig á appelsínuhúð þarf að þekkja virkni fitu- og stoðvefja.  
Myndun appelsínuhúðar er flókið ferli sem felur í sér svæðisbundna 
dreifingu á fituvefjum.

Ein orsök appelsínuhúðar er minnkun blóðflæðis í háræðum. 
Minnkað blóðflæði hægir á fituefnaskiptum og hefur tilhneigingu 
til að auka millifrumuvökva, sem dregur fram sýnileika 
appelsínuhúðarinnar með því að auka fitumassa, sem veldur ósléttu 
yfirborði. 

Appelsínuhúð er í grundvallaratriðum flutningur á yfirborðsfitu og 
djúpri fitu í leðurlag húðarinnar. Önnur undirliggjandi orsök fyrir 
appelsínuhúð er veikur bandvefur. Fellið, sem er orðið veikburða af 
kollagenasa (ensím sem brýtur niður kollagen), getur ekki lengur 
geymt fitumassann þannig að það lyftist að lokum  upp að yfirborði 
húðarinnar og myndar bylgjukennt yfirborð. Þar sem plássið eykst í 
fitulaginu vegna hreyfingar í fitumassa stækka þær fitufrumur sem 
eftir eru eins mikið og þær geta. Fitufrumur framleiða östrógen, 
sem örva bandvefsfrumurnar til að framleiða meiri kollagenasa og 
þannig fer af stað skaðleg hringrás.

Appelsínuhúð er ekki aðeins margslungin heldur er sýnileiki fitu og 
appelsínuhúðar erfitt viðfang útlitsfegrunar. Þar af leiðandi getur 
útlit húðar aukist til hins betra með því að samræma staðbundna 
meðhöndlun með tækni sem hjálpar við að bera á húðina. Þar að 
auki getur nákvæm skimun innihalds, til að greina þau efni sem 
vinna bæði gegn einkennum og orsökum útlitshrörnunar, aukið 
heildarvirkni fullunnina vara. Eftirfarandi rannsókn metur áhrif 
vörukerfis sem er hannað til að draga úr sýnileika fitu og 
appelsínuhúðar sem getur stuðlað að útlitshrörnun.

GÖLVUNARTÆKNI 

Aðstoð við að koma afurðinni í húðina kemur sér vel þegar glímt er 
við útlitskvilla sem erfitt er að eiga við eins og appelsínuhúð. 
Galvanístraumar hafa löngum verið notaðir til að hjálpa við flutning 
lykilefna í háþróuðum snyrtivörum.1 Til að auka útlitsáhrif er hægt 
að senda þessa strauma með hefðbundnu jöfnu sniði eða, sem 
nýrra er, með taktföstu sniði á líkamssvæði sem eru móttækilegust 
fyrir fitu og appelsínuhúð.

Mynd 1. Taktfastur jafnstraumur og stöðugur jafnstraumur

Stöðugur galvanístraumur er stilltur á fyrirfram ákveðið straumstig 
sem  helst út meðferðarlotuna á meðan taktfastur galvanístraumur 
sveiflast eða slæst á milli tveggja straumstiga á sömu pólun. Sjá 
mynd 1. Taktfastur galvanístraumur eykur ekki flutning efna með 
svipaða hleðslu yfir jafnan galvanístraum með sömu 
kvaðratmeðaltalsrót. Aftur á móti hafa Nu Skin® rannsóknir sem 
bíða einkaleyfis sýnt fram á að taktfastur straumur virkar eins og 
líkamlegur titringur – þó svo að notandinn verði ekki var við hann 
– sem hægt er að setja af stað með ferli sem virkar vel á svæðum 
þar sem húðin er þykkari, svo sem álærum og á kviði.

Líkamlegur titringur örvar æðaþelið með líffræðilegum hætti sem 
kemur af stað framleiðslu köfnunarefnisoxíðs (NO). 
Köfnunarefnisoxíð veldur æðaútvíkkun sem hefur í för með sér 
betra blóðflæði og hreyfingu vökva.2-6 Betri vökvaflutningur eykur 
svo flutning næringarefna og örvar skilvirkan brottflutning úrgangs 
frá húðfrumum.

Með því að nota húðvörurnar ásamt galvanístraumum getur 
viðskiptavinurinn því fengið enn betri útkomu.
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VÍSINDALEG AÐFERÐ ageLOC  

Persónulega umhirðuaðferðin ageLOC® frá Nu Skin® greinir og finnur 
genaþyrpingar ungdóms (Youth Gene Clusters (YGC)) (sjá mynd 2) 
með tvíþættri aðferð sem notar genarannsóknir og klínískar 
niðurstöður til að greina helstu orsakir hrörnunar og jafnframt tryggir 
hún sýnilegan árangur með klínísku mati.

Mynd 2. Genaþyrpingar ungdóms í líkamanum 

KLÍNÍSKAR NIÐURSTÖÐUR

Nu Skin® gerði samning um klíníska rannsókn við sjálfstæða 
rannsóknarstofnun til að rannsaka  ageLOC® líkamsvörur á 30 
einstaklingum - ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body 
Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects – á upphandlegg, 
rasskinnum við læri og neðarlega á kviði eins og ráðlagt er. ageLOC® 
Dermatic Effects var notað tvisvar á dag á meðan að ageLOC® 
Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel var notað þrisvar 
í viku í fimm mínútur í senn á tilteknum svæðum. Þessi 12 vikna 
rannsókn fól í sér klíníska flokkun, sjálfsmat einstaklings, mælitæki 
(þar sem slíkt átti við) og stafræna ljósmyndun þar sem mat var gert 
í upphafi rannsóknar og í vikum 1, 4, 8 og 12.

Miðað við þá erfiðleika sem felast í að ná settum skammtíma ávinningi 
við meðhöndlun á þessum svæðum með húðvörum, vakti það eftirtekt 
að takmarkaðar framfarir sáust í viku eitt og fjögur

Húðsjúkdómafræðileg flokkun leiddi aftur á móti í ljós á viku 8, að 
86% einstaklinga sýndu greinilegar framfarir á mýkt húðar á handleggjum 
og á maga og 96% á lærum og rasskinnum. Hlutfall einstaklinga sem 
sýndu framfarir á maga jókst í 100% á viku 12. Sjá mynd 3.

Mynd 3. Hlutfall einstaklinga sem sýndu stigskiptar framfarir á mýkt húðar

Ekki nóg með að hlutfall einstaklinga sem sýndu stigskiptar 
framfarir í mýkt húðar hafi verið mjög gott, heldur greindu 
húðsjúkdómalæknar einnig 28% framfarir á upphandlegg, 38% 
framfarir á maga og 44% framfarir á rasskinnum og lærum yfir 
upphaflegu klínísku grunnviðmiðunum.  Sjá mynd 4. 

Mynd 4. Hlutfall stigskiptra framfara við mýkt húðar yfir grunnviðmiðum 

Stinnleiki húðar var einnig skoðaður við húðsjúkdómafræðilega 
flokkun á hverju marksvæði. Á viku 8 sýndu 21% einstaklinga 
framfarir í stinnleika á magasvæði og 32% á upphandleggjum og 
lærum. Þetta hlutfall jókst í 57% á maga, 54% á upphandleggjum 
og 82% á lærum á viku 12. Sjá mynd 5. 

Mynd 5. Hlutfall einstaklinga sem sýndu stigskiptar framfarir í stinnleika

Heildarútlit einstaklinga var einnig flokkað af húðsjúkdómalæknum. 
Á viku 12 sýndu 69% einstaklinga stigskiptar framfarir á rasskinnum 
og lærum, 80% á maga og 89% á upphandlegg. Sjá mynd 6. 
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Mynd 6. Hlutfall einstaklinga sem sýndu stigskiptar framfarir í heildarútliti.

Til viðbótar þá sáust einnig umtalsverðar tölfræðilega stigskiptar 
framfarir á hverju húðsvæði sem meðhöndlað var, eða í mýkt, 
upplyftingu og almennu útliti húðarinnar á viku 12 og í sumum 
tilfellum á viku 8. Sjá mynd 7.

Mynd 7. Tölfræðilega umtalsverðar stigaskiptar framfarir komu fram á viku  
8 og 12 (hvítir reitir) og viku 12 (bláir reitir).

Húðsjúkdómalæknarnir greindu framfarir í mýkingu húðar, lyftingu 
og heildarsýnileika á fitu og appelsínuhúð.

 

NIÐURSTÖÐUR 

Þegar ageLOC® Body Shaping Gel er notað kerfisbundið þrisvar í viku, ásamt ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Dermatic 
Effects er notað tvisvar á dag getur það haft jákvæð áhrif á sýnileika fitu og appelsínuhúðar á upphandlegg, neðarlega á maga og rasskinnum 
og lærum á viku 8 sem aukast fram á viku 12.
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