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Visas cilvēces
vēsturē zinātnieki ir
centušies atklāt
līdzekli, kas spētu
apstādināt
novecošanos. Tāds
brīnumlīdzeklis
joprojām nav
atrasts, un diez vai
kādreiz tādu atradīs.
Taču, ja meklē, kaut
ko var arī atrast. Un
par vienu no
revolucionāriem
atklājumiem
kosmetoloģijā tiek
uzskatīts augšanas
faktors.
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ugšanas faktors ir
un baltos asinsķermenīšus un
cilvēka organisma
pievienojot kalcija hlorīdu un
dabīgas olbaltumīpašas aminoskābes. Šādi iegūvielas — proteīni,
tā plazmā saglabājas trombocīkam piemīt spēja
ti, kas satur augšanas faktoru
piesaistīties ar saviem receptoar visām tā labajām īpašībām.
riem, tādējādi aktivizējot šūnu
Pēc injekcijām palielinās cilvēdalīšanos un atjaunošanos daka paša hialuronskābes veidožāda veida bojājumu gadījušanās, tā piesaista ūdeni, un
mā. Kāpēc tas ir tik svarīgi?
āda izskatās tvirtāka. Plazmas
Tāpēc, ka, gadiem ejot, mūsu
injekcijas pievilina cilmes šūādas šūnas kļūst «slinkākas»,
nas, kas arī sekmē reģenerācikā rezultātā rodas grumbiņas,
ju un kolagēna veidošanos. Šī
āda izskatās nogurusi un pelēprocedūra ir īpaši efektīva, to
ka. Un peptīdi ir tie, kas šīs
kombinējot ar citām ādu atjausliņķes iekustina — stimulē
nojošām metodēm — ELOS
saistaudu šūnas, sekmē kolatehnoloģiju (frakcionēto radiogēna un elastīna veidošanos
frekvenci kombinācijā ar infraun reģenerē audus. Āda kļūst
sarkano staru terapiju), hialuelastīgāka, gludāka, mitrinātāronskābes injekcijām,
ka un tvirtāka. Pateicoties šī
ķīmiskajiem pīlingiem un
augšanas faktora sarežģītajai
frakcionēto lāzerķirurģiju. To
uzbūvei (53 aminoskābju ķēvar pielietot dažādās ķermeņa
dei), šūnu atjaunošanās piezonās (seja, kakls, dekoltē, roaug pat līdz astoņām reizēm.
kas, vēders u.c.).
Dažkārt izskan runas, ka
augšanas faktori var izraisīt organisPeptīdi iekustina
mam
«slinkās» šūnas, un
nelabvēlīgu
mutāciju rašaāda kļūst tvirtāka
nos. Uztraukumam nav
un gludāka.
pamata, jo ir
zinātniski pierādīts, ka tie
reaģē tikai uz tām šūnām, kurām ir bojājumi. Tēlaini izsakoties, olbaltums taisnā ceļā
dodas pie sanīkušās šūnas,
l ādas mitruma līmeņa
kas vairs neizskatās pēc tenisa
atjaunošanai;
bumbiņas, bet gan pēc pussal
ādas elastības un
žuvušas rozīnes, un, pieķerokrāsas
uzlabošanai;
ties pie šīs «sagurušās» šūnas
l grumbiņu
apvalka, ar savu īpašo spēju to
samazināšanai un
pamodina un atjaunina tās
izlīdzināšanai;
dzīvības funkcijas.

Briška
Actiņa, kosmētiķe

PRP iesaka:

noslēpums
64

UNA MARTS 2015

FOTO: «Shutterstock»

Jaunības
koda

Jaunība slēpjas
asinīs

Peptīdi dabīgā veidā atrodas cilvēka organismā. Ne velti gan medicīnā, gan estētiskajā dermatoloģijā defektu un
novecošanās pazīmju novēršanai tiek lietotas ar trombocītiem bagātas plazmas injekcijas (PRP), kurās tiek
izmantotas paša cilvēka asinis.
Plazma tiek iegūta, svaigi
noņemtas asinis centrifugējot — atdalot sarkanos

l paplašinātu poru

savilkšanai;
l aknes izraisītu ādas

bojājumu mazināšanai
aktīvā stadijā;
l ādas dzīšanas procesu

uzlabošanai pēc
dažādām rejuvenācijas
procedūrām (vidēji
dziļie ķīmiskie pīlingi,
lāzerķirurģija,
frakcionētā
radiofrekvence u.c.).

Krēmi ar augšanas faktoriem
Sintētiski radīto cilvēku peptīdu kopijas, kas iegūtas fermentizācijas procesā un ir 100% identiskas cilvēka proteīniem, tiek izmantotas kosmētikas produktos — serumos, koncentrātos un arī
krēmos ikdienas lietošanai. Piemēram, heksapeptīdi jeb miorelaksanti pilda botulīna aizstājēja funkcijas, atslābina muskuļu
darbību, radot saiti starp epidermas šūnas receptoriem un vietu,
kur ir bojājums. To, protams, nevar pielīdzināt botulīna injekcijām, bet, ilgstoši lietojot, tas labvēlīgi iedarbojas uz mazajām mīmikas krunciņām, kā arī paildzina botulīna injekcijas efektivitāti.

Ātrie filleri
Dažāda izmēra olbaltumu
molekulas saturošie filleri ir
efektīvi ar to, ka tie ātri iesūcas ādā. Pateicoties dažādajiem peptīdu izmēriem, šie
produkti iesūcas ātri un dažādos epidermas slāņos. Ar tiem
var aizpildīt mazās krunciņas,
un vizuāli āda izskatās daudz
gludāka. Protams, neviens
nav burvju mākslinieks, un
jāsaprot, ka tas darbojas tikai
kādu laiku. Taču šādi filleri
ir lielisks līdzeklis pirms

došanās uz kādu pasākumu
vai svarīgu tikšanos, kad gribas izskatīties it īpaši labi.
Protams, arī ikdienā tos var
droši lietot, jo filleru sastāvā ir
dabīgas olbaltumvielas — visbiežāk tās ņemtas no zivīm,
kaviāra, aļģēm. Tas ir efektīvs
līdzeklis acu zonai. Tikai jāatceras, ka fillerus klāj virs krēma, turklāt nevis iemasējot,
bet iepliķējot. Efekts ir tūlītējs.
Mūsdienu kosmētika atšķiras
ar to, ka lielai daļai krēmu, arī
mājas lietošanai domāto, efektivitāte ir palielinājusies.

