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ageLOC® BODY
KLİNİK KULLANIM BÜLTENİ

GİRİŞ

Her ne kadar çoğu kişi yaşlı görünme kanıtı olarak yüz ciltlerinin 
görünümüne odaklansa da, vücut cildi de kişileri olduklarından 
daha yaşlı gösterebilir. Yağların ve selülitlerin çirkin görünümü daha 
yaşlı görünmeye neden olur.

Selülitin etiyolojisi çok karmaşıktır, çok etkenlidir ve tam olarak 
anlaşılamamıştır. Selüliti tanımlamak için çoğunlukla hatalı olan pek 
çok çalışma yapılmış ama hiçbir zaman yeterli bir açıklama 
yapılamamıştır. Selülit, sıklıkla kadınlarda ve nadiren de erkeklerde 
rastlanan ve gözle görülebilen bir fiziksel değişimi ifade eden bir 
terimdir. Ayırt edici görünüm özelliği; artmış yağ birikintisi ile 
birlikte engebeli cilt yüzeyidir. Kadınların yaklaşık %80 ila 90’ında 
selülit vardır ya da olacaktır.

Selüliti tam olarak anlamak için yağ dokusunun ve bağ dokusunun 
fizyolojisini anlamak gerekir. Selülit oluşumu yağ dokusunun 
bölgesel dağılımı da dahil olmak üzere karmaşık koşullar gerektirir. 

Selülitin nedenlerinden birisi kılcal damarlarda kan akışının 
azalmasıdır. Azalan dolaşım lipid metabolizmasını yavaşlatır ve 
doku içi sıvıyı artırarak, yağlı kütleyi çoğaltmaya ve dolayısıyla 
gamzelenme efekti yaratarak selülitin görünümü vurgulamaya 
başlar.

Selülit temelde yüzeysel ve derin yağların bir kısmının dermis 
tabakasına gitmesidir. Selülit oluşumunun altında yatan bir diğer 
neden de zayıflamış bağ dokularıdır. Kolajenaz (kolajenleri 
parçalayan bir enzim) tarafından zayıflatılan bağdoku yağ kütlesini 
yapısal olarak daha fazla taşıyamaz, dolayısıyla sonuçta kütleyi cilt 
yüzeyine doğru yukarı iter ve dalgalı bir yüzey oluşturur. Yağ 
kütlesinin hareketine bağlı olarak yağlı katmanda bulunan boşluk 
genişledikçe kalan yağ hücreleri de maksimum kapasitelerine ulaşır. 
Yağ hücreleri östrojen üretir, bu da fibroblastın daha fazla" kolajenaz 
üretmesini tetikleyerek zararlı bir döngü oluşturur.

Karmaşık olmasının yanısıra, yağ ve selülitlerin görünümü zor bir 
kozmetik hedeftir. Bu yüzden, topikal uygulamayı içeriğin cilde 
iletilmesine yardımcı olan teknolojiyle eşleştirmek cildin 
görünümüne olan etkiyi artırabilir. Buna ilaveten, yaşlanma 
görüntüsünün hem belirtilerini hem de kaynaklarını hedefleyen 
içerikleri belirlemek amacıyla dikkatli bir şekilde taramak nihai ürün 
ürünlerin genel etkililiğini de artırabilir. Aşağıdaki çalışma, yaşlı bir 
görünümü artıran yağ ve selülit görünümünü azaltmak için üretilen 
bir ürün sisteminin etkililiğini değerlendirmektedir.

GALVANİK TEKNOLOJİSİ

Ürünün cilde iletilmesine yardımcı olmak selülit gibi bakım 
yapılması zor olan kozmetik hedefler üzerinde çalışırken çok avantaj 
sağlar. Galvanik akımlar uygun şekilde formüle edilmiş kozmetik 
ürünlerin önemli içeriklerinin iletilmesine yardımcı olması açısından 
uzun zamandır kullanılmaktadır.1 Kozmetik faydaların artırılabilmesi 
için vücudun yağ ve selülite daha yatkın olan bölgelerinde bu 
akımlar ya geleneksel sabit formda ya da son dönemdeki titreşimli 
formda verilebilir.

Şekil 1: Titreşimli ile Sabit Doğru Akım Karşılaştırması

Sabit galvanik akım daha önceden belirlenmiş bir akım seviyesine 
ayarlanır ve bakım süresince aynı seviyede kalır. Oysa, titreşimli 
galvanik akım aynı kutupsallık içerisinde iki akım seviyesi arasında 
dalgalanır ya da titreşir. Bakınız, şekil 1. Titreşimli galvanik akım aynı 
yüklü içeriklerin aynı etkinlikteki galvanik doğru akım üzerinden 
iletilmesini artırmaz. Ancak, Nu Skin®in patent bekleyen çalışmaları 
titreşimli akımın fiziksel vibrasyon gibi çalıştığını, ancak kullanıcı 
tarafından hissedilmediğini, ve basenlerde ya da karında bulunan 
deri gibi kalın derili bölgelerde özel faydaları olan bir dizi etkinliği 
harekete geçirebildiğini göstermiştir.

Fiziksel vibrasyonlar endotelyumda fiziksel uyarılara yol açar ve bu 
da nitrik oksit (NO) üretimini tetikler. NO damar genişlemesini 
tetikler, bunun sonucunda da kan akışı ve sıvı hareketi artar.2-6 

Sıvıların hareketi artınca daha fazla besin iletilebilir ve cilt 
hücrelerinden atıklar etkin biçimde atılabilir.

Bu yüzden, galvanik akımlarla uyumlu topikal ürünler formüle 
etmek tüketici tarafından elde edilen kozmetik sonuçları 
geliştirebilir.7
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ageLOC BİLİMİ YAKLAŞIMI

Nu Skin®’in kişisel bakım açısından ageLOC® yaklaşımı, yaşlanmanın 
temel kaynaklarını belirlemek için hem gen araştırmalarını ve klinik 
sonuçları kullanan hem de klinik değerlendirmelerle görsel sonuçlar 
sağlayan ikili bir yaklaşımla Gençlik Geni Kümelerini (YGC) belirler ve 
hedefler (bakınız: Şekil 2).

Şekil 2: Vücut Gençlik Geni Kümeleri

KLİNİK SONUÇLAR

Nu Skin®, ageLOC® Body ürünlerini (ageLOC® Galvanic Body Spa, 
ageLOC® Body Shaping Gel ve ageLOC® Dermatic Effects) 30 kişi 
üzerinde kolların üst kısımlarında, üst basen ve kalça bölgesinde ve alt 
karın bölgesinde tavsiye edildiği şekilde kullanarak incelemek için 
bağımsız bir klinik araştırma kurumuyla beraber klinik bir çalışma 
yürütmektedir. ageLOC® Dermatic Effects haftada iki defa ve  ageLOC® 
Galvanic Body Spa ve ageLOC® Body Shaping Gel haftada üç defa 
beş dakika süresince ilgili bölge üzerinde kullanılmıştır. 12 haftalık 
araştırmada klinik derecelendirme, deneklerin öz-değerlendirmesi, 
ölçme (uygun olan yerlerde) ve en başta ve 1inci, 4üncü, 8inci ve 12nci 
haftalarda değerlendirme  ile birlikte dijital fotoğraf çekimi bulunmaktadır.

Bu bölgeleri topikal ürünlerle hedeflerken kısa süreli kazanç sağlamanın 
zorluğu gözönünde bulundurulduğunda, birinci ve dördüncü haftalarda 
sınırlı gelişme kaydedilmesi önemlidir.

Ancak 8inci haftada dermatolojik derecelendirmeye göre deneklerin 
%86'sında kollarda ve karın bölgesinde ve %96'sında da basen ve kalça 
bölgesinde cilt pürüzsüzlüğü açısından önemli düzeylerde gelişme 
sağlanmıştır. Karın bölgesinde gelişme gösteren deneklerin yüzdesi 
12nci haftada %100'e ulaşmıştır. Bakınız Şekil 3.

Şekil 3: Cit Pürüzsüzlüğü açısından gelişme kaydedilen kişilerin yüzdesi

Cilt pürüzsüzlüğünde kademeli gelişme kaydedilen kişilerin 
yüzdesinin çok etkileyici olmasının yanı sıra, 12nci hafta itibariyle bir 
dermatolog klinik olarak derecelendirilmiş ilk referans ölçümler 
üzerinden kolların üst kısımlarında %28’lik, karın bölgesinde %38’lik 
ve basen ve kalça bölgesinde de %44’lük bir gelişme tespit etmiştir.
Bakınız; Şekil 4.

Şekil 4: Cilt Pürüzsüzlüğü açısından Referans ölçüler üzerinden kaydedilen 
gelişme yüzdesi

Dermatolojik derecelendirme esnasında her bir hedef bölgede cilt 
sıkılığı da gözlemlenmiştir. 8inci haftada katılımcıların %21’inde 
karın bölgesinde ve %32’sinde de kolun üst bölümünde ve basen-
lerde sıkılık açısından iyileşme kaydedilmiştir. Bu yüzdeler 12nci 
haftada karın bölgesinde %57’ye, kolun üst bölümünde %54’e ve 
basenlerde de %82’ye çıkmıştır. Bakınız; Şekil 5.

Şekil 5: Sıkılık açısından kademeli iyileşme kaydedilen deneklerin yüzdesi

Deneklerin genel görünümü de bir dermatolog tarafından 
derecelendirilmiştir. 12. hafta itibariyle deneklerin %69’u basen-
kalça bölgesinde, %80’i karın bölgesinde ve %89’u da kolun üst 
bölümünde kademeli iyileşme kaydetmiştir. Bakınız; Şekil 6. 
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Şekil 6: Genel görünümde kademeli iyileşme kaydedilen deneklerin yüzdesi

Ayrıca, 12nci haftada ve hatta bazı vakalarda 8inci haftada bile her 
bir hedef bölgede cilt pürüzsüzleştirme, kaldırma ve genel 
görünüm açısından istatistiksel olarak önemli olarak 
derecelendirilmiş gelişmeler kaydedilmiştir. Bakınız; şekil 7.

Şekil 7: 8inci ila 12inci haftalarda (beyaz kutular) ve 12. haftada (mavi kutular) 
görülen istatistiksel olarak belirgin düzeydeki gelişmeler.

Derecelendirme dermatoloğu cilt pürüzsüzlüğünde, kaldırmada 
ve genel görünümde gelişmeler tespit etmiştir. 

 

SONUÇ

Bir sistem olarak kullanıldığı zaman, ageLOC® Body Shaping Gel haftada üç defa kullanılırsa ve  bununla birlikte ageLOC® Galvanic Body 
Spa ve ageLOC® Dermatic Effects ürünleri günde iki defa kullanılırsa, kolların üst bölgelerinde, alt karın bölgesinde ve basen-kalça böl-
gesinde bulunan yağ ve selülit görünümünde 8inci haftadan başlayarak ve 12nci haftaya doğru gittikçe artan düzeyde olumlu bir etki 
yaratabilmektedir.
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