
 :سرم هیالورونیک اسید )هیانل(

از کل هیالورونیک اسید بدن در  %05به طوری که بیش از  بخشی از پوست بوده،مهم ترین ترکیب تشکیل دهنده هیالورونیک اسید، 

حال رشد دیده  آب را جذب نموده و به مقدار زیادی در بافت های آسیب دیده در حال ترمیم و یا در ،پوست قرار دارد. این ماده ی مهم

 می شود.

م زیادی با توجه به اینکه حجوامل اصلی بروز ضایعات پوستی به خصوص با افزایش سن می باشد. ، یکی از عکمبود هیالورونیک اسید

یکی از راه های اصلی از هیالورونیک در پوست وجود دارد، برای عملکرد سلول های پوستی بسیار مورد نیاز بوده، به طوری که 

ک و خطوط روی پوست، استفاده از محصوالت ع و از بین بردن چین و چروترمیم جراحات و آسیب های پوستی به ویژه برای رفبرای 

دارای هیالورونیک اسید می باشد. براین اساس بسیاری از کلینیک های زیبایی از ژل های حاوی اسید هیالورونیک برای پر کردن 

 و غیره می شود. خود باعث عوارض جانبی بسیاری مانند تورم، التهاب، قرمزی جای چین و چروک استفاده می کنند، که

 رسد، می ثابت سطحی به سال چند از بعد و یافته کاهش تولد از پس و بوده باال جنینی در اسید هیالورونیک تولید میزان که آنجایی از

 می وصیهت اسید هیالورونیک از استفاده پیری، سن در پوست سالمتی و کشسانی خواص بهبود و آن از باالتری سطح به رسیدن برای

میلی  05این سرم در حجم  .است شده هیانل عنوان تحت اسید هیالورونیک سرم تولید و تهیه به موفق نال البراتوار دلیل همین به .شود

ویات در کنار هیالورونیک اسید در محت ایو عصاره درخت چ C ،E ،B5لیتری تهیه شده و از ترکیبات دیگری مانند ویتامین های گروه 

 آن استفاده شده است. مصرف موضعی از این سرم عوارض جانبی نداشته و محدودیت جنسیتی برای خانم ها و آقایان ندارد.

 مکانیسم عمل هیالورونیک اسید در روند متوقف نمودن پیری:

یی جاذب حجم باالبه دلیل رطوبت پوست ایجاد همانطور که قبال اشاره شد، هیالورونیک اسید ترکیبی موجود در پوست بوده و برای 

کاهش رطوبت پوست به مرور باعث ایجاد چین و چروک و ایجاد پیری  ،پوست نقش مهمی دارد. همانطور که می دانیم از آب

، هیالورونیک اسید با توانایی باال در حفظ رطوبت پوست، به کاهش این عالئم کمک کرده زودرس می شود. با توجه به این موضوع

ضمنا این ترکیب نقش مهمی در تحریک کالژن و االستین سازی داشته و  و پوستی شاداب و جوان را برای شما به ارمغان می آورد.

 ت، ترمیم جراحات، اصالح و بازسازی پوست نقش دارد.موجب باال بردن رشد و تکثیر سلول های پوستی شده و در شکل دهی پوس

 از دیگر خواص این ترکیب بسیار مهم در پوست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 تنظیم کننده تعادل آب و فشار اسمزی پوست 

 نرم کننده، مرطوب کننده و ضربه گیر 

 با افزایش تولید حد واسط های التهابی کمک به رفع التهابات پوستی 

 ترکیبات موثر در سرم هیالورونیک اسید نال:

ی از ترکیبات موثر و مفید موجود در سرم هیانل، اسید هیالورونیک می باشد، که به تفصیل در مورد آن پرداخته شد. از دیگر یک

تغذیه پوست، به بهبود این ویتامین ها عالوه بر می باشد.  Eو  C ،B5ترکیبات موجود در سرم هیالورونیک اسید نال، ویتامین های 

ئم پیری در کاهش عالاین ویتامین ها در کنار هم، تاثیر یکدیگر را تقویت کرده و  خواص کشسانی و االستیسیته پوست کمک می کند.

و به دلیل خواص باالی آنتی  و چین و چروک های پوستی به کمک افزایش تولید االستین و کالژن و تقویت سلول های پوستی

 ند عمل کند.نکامال موثر و مفید می توا اکسیدانی،

به رفع عفونت های پوستی و کمک به ایجاد  ترپینن و سینئول-1،8 نیز به سبب دارا بودن ترکیبات حضور عصاره درخت چای

پوستی سالم و عاری از هرگونه معضالت پوستی از قبیل جوش، خشکی و التهابات پوستی می کند. این عصاره به دلیل خواص 

 مرطوب کنندگی، به رفع خشکی و پوسته پوسته شدن پوست شما کمک فراوانی کرده و به این ترتیب می تواند در پیشگیری و رفع

 رفععصاره درخت چای در بهبود اختالالت و معضالت پوستی،  چین و چروک شما و آبرسانی و جوانسازی پوست شما موثر باشد.

د خواص آنتی اکسیدانی، ضدارا بودن  به سببآکنه، تنظیم ترشحات چربی پوست، بهبود زخم های پوستی، رفع ادم و ورم پوستی، 

یع از ر سراتواند بسیو با مصرف موضعی آن می  می تواند موثر باشد ضد التهابی واصخوبی، ضد ویروسی و ضد باکتری و میکر

 طریق پوست جذب شود.

 ویژگی های سرم اسید هیالورونیک هیانل:

 محرک ساخت کالژن و االستین 



 آبرسان قوی 

 رفع چین و چروک پوستی 

 رفع خشکی و اگزما 

 جوانسازی پوست 

 ویتامینه و مغذی پوست 

 طریقه مصرف:

ابتدا صورت خود را کامال تمیز کنید. مقدار مناسبی از سرم را توسط  نوک انگشتان برداشته و به آرامی بر روی صورت ماساژ 

توای ن محم شدبهتر، پس از شروع استفاده تا اتمادهید، تا کامال جذب شود.از این سرم می توانید شب و روز استفاده کنید. برای نتیجه 

چروک، مصرف را تکرار کنید. در صورت استفاده از سنین پایین، عمق چین و  ید. با توجه به به وسعتا قطع نکن، مصرف رظرف

 بروز چین و چروک ها سال ها به تاخیر خواهد افتاد.

 توجه:

 استعمال موضعی

 در جای خشک و خنک قرار دهید.

 دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
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