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WRINKLE      TEXTURE REPAIR+





Het proces van de huidveroudering begint onder het huidoppervlak met de afbraak 

van het collageennetwerk. Vitale componenten van het collageennetwerk, zoals 

collageen-1 en fibronectine, gaan langzaam achteruit en kunnen niet meer volledig 

herstellen. 

Dit leidt tot:
Een verstoorde dermale architectuur

Een verminderde celfunctie en vertraagde celvernieuwing

Verlies van hyaluronansynthetase

VROEGTIJDIG VEROUDERENDE HUID 

HET PROBLEEM
Na verloop van tijd verliest de huid het vermogen de essentiële componenten die 

de huid gezond en jong houden te vernieuwen of te repareren. Een vertraagde 

huidvernieuwing leidt tot minder beschikbaarheid van collageen en hyaluronan 

en daarmee tot minder natuurlijke hydratatie en meer tekenen van vroegtijdige 

huidveroudering.

ZICHTBARE TEKENEN VAN AFBRAAK VAN HET COLLAGEENNETWERK

VERLIES VAN HYDRATATIE

LIJNTJES + RIMPELS

ONGELIJKMATIGE + BESCHADIGDE HUIDSTRUCTUUR 
 
DOFFE HUIDTOON



Wrinkle + Texture Repair biedt niet alleen een geavanceerd afleveringssysteem 

van micro-emulsies, maar bevat ook nog eens een uitermate krachtig retinol 

dat het huidvernieuwingsproces reactiveert. Hierdoor verbetert de hydratatie, 

worden rimpels minder zichtbaar en wordt de huidstructuur fijner.

Het herstel van collageen-1, fibronectine en hyaluronan draagt bij aan de 

wederopbouw van het collageennetwerk. 

Dit kan resulteren in:

Een optimale dermale architectuur en minder zichtbare lijntjes + rimpels 

Verbeterde celfunctie en celvernieuwing voor gezonde en jeugdige huidlagen 

Herstel van het vermogen de hydratatie op peil te houden

Ondersteunt 
collageen-1 en 
bevordert de 
celuitwisseling

0,5% retinol ZCORE™ 
(biomimetisch 
tetrapeptide 
en citroengele 
honingklaver)

ZPRO™ 
(gehydrolyseerd 
sericine)

Ondersteunt de 
verankerende 
fibrillen en 
fibronectine

Ondersteunt het 
natuurlijke vermogen van 
de huid om hyaluronan 
aan te vullen

INGREDIËNT

FUNCTIE

VROEGTIJDIG VEROUDERENDE HUID 

DE OPLOSSING

WRINKLE + TEXTURE REPAIR MULTIMODALE WERKING



Een afleveringssysteem 

van micro-emulsies  

maakt snelle afgifte 

van retinol en versneld 

binnendringen tot in diepere 

huidlagen mogelijk. 



Tijdens een uitgebreid 12 weken durend klinisch onderzoek onder 43 deelnemers 

heeft Wrinkle + Texture Repair aantoonbaar bewezen:

 

    DE LIJNTJES + RIMPELS MINDER ZICHTBAAR TE MAKEN

    DE STRUCTUUR TE VERBETEREN

    DE BARRIÈREFUNCTIE VAN DE HUID + DE HYDRATATIE TE ONDERSTEUNEN

WRINKLE + TEXTURE REPAIR 

UITKOMSTEN KLINISCH ONDERZOEK

Tewameter®

Meet het transepidermaal waterverlies en de barrièrefunctie van de huid

Beoordeling door expert

Maakt gebruik van een visuele analoge schaal om lijntjes, rimpels en veranderingen in de 

huidstructuur te beoordelen in een gecontroleerde ruimte met gecontroleerd licht.

Zelfbeoordeling

Meet de eigen perceptie van de werkzaamheid ten aanzien van een aantal subjectieve 

eigenschappen met behulp van een invullijst

Digitale afbeeldingen

Afbeeldingen verkregen met een Clarity 2D systeem onder gecontroleerd licht met een interval van 

2, 4, 8 en 12 weken

MEETTECHNIEKEN 



WRINKLE + TEXTURE REPAIR 

PROTOCOL KLINISCH ONDERZOEK
Tijdens de selectie van deelnemers werd als voorwaarde gesteld dat er recent 

geen retinolproducten mochten zijn gebruikt. Als gevolg hiervan werd het protocol 

voor dit klinisch onderzoek aangepast om de huid de tijd te geven te wennen aan 

Wrinkle + Texture Repair. In de laatste vier weken van het onderzoek gebruikten de 

deelnemers Wrinkle + Texture Repair zowel 's ochtends als ‘s avonds.

Gentle Cleanser

Wrinkle + Texture Repair

Hydrating Crème                       bij behoefte         bij behoefte          bij behoefte

Breedspectrum SPF 50

Week  

1
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2–7

Weken  

8–12

AM    PM          AM    PM           AM    PM
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AM    PM          AM    PM           AM    PMAM    PM          AM    PM           AM    PM
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AM    PM          AM    PM           AM    PMAM    PM          AM    PM           AM    PM
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Om de dag's avonds



98% VAN DE DEELNEMERS

liet een verbetering zien in kraaienpootjes en fijne lijntjes in het gezicht 

in week 12

WRINKLE + TEXTURE REPAIR

BEWEZEN RESULTATEN
LIJNTJES + RIMPELS

Wrinkle + Texture Repair vermindert aantoonbaar de zichtbaarheid van 

lijntjes + rimpels. 

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met behulp van het Clarity 2D Research System

BIJ AANVANG WEEK 12

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken onder 43 deelnemers naar de effectiviteit van Wrinkle + Texture Repair. De deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 
42 tot 67 jaar met Fitzpatrick huidtypen II-IV. Ondersteund met Gentle Cleanser, Broad-Spectrum Sunscreen SPF 50 en Hydrating Crème tijdens het onderzoek.



47% VERMINDERING VAN

fijne lijntjes in het gezicht in week 12

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken onder 43 deelnemers naar de effectiviteit van Wrinkle + Texture Repair. De deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 
42 tot 67 jaar met Fitzpatrick huidtypen II-IV. Ondersteund met Gentle Cleanser, Broad-Spectrum Sunscreen SPF 50 en Hydrating Crème tijdens het onderzoek.

WRINKLE + TEXTURE REPAIR

BEWEZEN RESULTATEN
LIJNTJES + RIMPELS

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met behulp van het Clarity 2D Research System

BIJ AANVANG WEEK 12



WRINKLE + TEXTURE REPAIR 

BEWEZEN RESULTATEN
STRUCTUUR

Wrinkle + Texture Repair verbetert aantoonbaar de huidstructuur voor een gladde 

huid.

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met behulp van het Clarity 2D Research System

93% VAN DE DEELNEMERS 

liet een aanzienlijke verbetering zien in de huidstructuur in week 12

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken onder 43 deelnemers naar de effectiviteit van Wrinkle + Texture Repair. De deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 
42 tot 67 jaar met Fitzpatrick huidtypen II-IV. Ondersteund met Gentle Cleanser, Broad-Spectrum Sunscreen SPF 50 en Hydrating Crème tijdens het onderzoek.

BIJ AANVANG WEEK 12



WRINKLE + TEXTURE REPAIR 

BEWEZEN RESULTATEN

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met behulp van het Clarity 2D Research System

STRUCTUUR

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken onder 43 deelnemers naar de effectiviteit van Wrinkle + Texture Repair. De deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 
42 tot 67 jaar met Fitzpatrick huidtypen II-IV. Ondersteund met Gentle Cleanser, Broad-Spectrum Sunscreen SPF 50 en Hydrating Crème tijdens het onderzoek.

BIJ AANVANG WEEK 12



BARRIÈREFUNCTIE HUID + HYDRATATIE

Wrinkle + Texture Repair verbetert aantoonbaar de barrièrefunctie  

van de huid en het vermogen van de huid de hydratatie op peil te houden.

VERBETING BARRIÈREFUNCTIE HUID

WRINKLE + TEXTURE REPAIR 

BEWEZEN RESULTATEN

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken onder 43 deelnemers naar de effectiviteit van Wrinkle + Texture Repair. De deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 
42 tot 67 jaar met Fitzpatrick huidtypen II-IV. Ondersteund met Gentle Cleanser, Broad-Spectrum Sunscreen SPF 50 en Hydrating Crème tijdens het onderzoek.

95% VAN DE DEELNEMERS 

liet een verbetering van de barrièrefunctie van de huid zien 

in week 12, gemeten met een Tewameter®
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DOOR DEELNEMER GERAPPORTEERDE EFFECTIVEIT + VERDRAAG-

ZAAMHEID

Wrinkle + Texture Repair heeft aantoonbaar een hoge verdraagzaamheid onder 

deelnemers, aangezien geen van de deelnemers last had van jeuk, een brandend of 

prikkelend gevoel, zwelling of ernstige roodheid in week 12. 

WRINKLE + TEXTURE REPAIR 

BEWEZEN RESULTATEN

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken onder 43 deelnemers naar de effectiviteit van Wrinkle + Texture Repair. De deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 
42 tot 67 jaar met Fitzpatrick huidtypen II-IV. Ondersteund met Gentle Cleanser, Broad-Spectrum Sunscreen SPF 50 en Hydrating Crème tijdens het onderzoek.

95%

91%

93%

VAN DE DEELNEMERS 

gaf aan dat de huid gladder voelde 

in week 8

VAN DE DEELNEMERS 

gaf aan dat de huid er jeugdiger uitzag

in week 8

VAN DE DEELNEMERS 

gaf aan zichtbare verbeteringen te ervaren 

in de kwaliteit van hun huid

in week 8



WRINKLE + TEXTURE REPAIR

UITGEBREIDE OPLOSSINGEN

STAP 1: GETTING SKIN READY® 

De essentiële eerste stap op weg naar een gezonde huid is het gebruik van dagelijkse  
oplossingen voor het reinigen, exfoliëren en tonen van de huid.

STAP 2: PREVENT + CORRECT

Daily Power Defense ('s ochtends of ‘s avonds)

Firming Serum (‘ s ochtends en 's avonds) - voor versterking van de huidstructuur 
voor een zichtbare verbetering van de stevigheid, mate van verslapping, elasticiteit en 
algehele huidgezondheid.

Wrinkle + Texture Repair ('s avonds) – voor ernstige vroegtijdige huidveroudering, het 
corrigeren van lijntjes en rimpels en het bereiken van een gladde huid.

STAP 3: PROTECT

De huid laten profiteren van zowel kortstondige als langdurige Triple-Spectrum ProtectionTM  
tegen de huidverouderende effecten van de zon en tegen UVA/AVB en IR-A straling en blauw 
licht.
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