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Krem z ceramidami, peptydami 
i wąkrotą azjatycką



Seria Lynia Pro

Na jakich składnikach opiera się seria Lynia Pro?

Serię Pro tworzą kosmetyki zawierające:
| ceramidy,
| peptydy, 
| witaminę c – wysokie stężenia,
| retinol. 

Jakie są kierunki działania produktów z serii Lynia Pro?

| depigmentacja,
| pobudzanie produkcji kolagenu, 
| ujędrnianie,
| antyoksydacja,
| nawilżanie i regeneracja,
| spłycanie zmarszczek.

Czym jest seria Lynia Pro?

Lynia Pro zawiera zaawansowane biotechnologicznie 
substancje aktywne o udokumentowanym działaniu. 
Seria przeznaczona dla skór wymagających 
konkretnych efektów działania takich jak: 
regeneracja, przebudowa, spowolnienia procesów 
starzenia się skóry. 



Seria Lynia Pro CERAMIDES & PEPTIDES

Otwierający serię Pro krem z ceramidami 
i peptydami stanowi podstawę codziennej 
pielęgnacji. Polecany jest dla skóry suchej, 
odwodnionej, a także po zabiegach 
kosmetycznych. Składniki w nim zawarte 
zapewniają nawilżenie i wspomagają odnowę 
naskórka.

Tri-Solve: łączy ceramidy, trehalozę 
i fitosterole; nawilża oraz regeneruje,
Syn Ake: peptyd, syntetyczny wyciąg z jadu 
żmii; spowalnia proces starzenia się skóry,
Wąkrota Azjatycka: pobudza odbudowę 
naskórka, łagodzi podrażnienia, wzmacnia 
naczynka krwionośne.

Dodatkowo w kremie nie zabrakło:
Witaminy E,
Skwalanu,
Oleju z pestek moreli,
Nut zapachowych kompozycji Powdery Kiss: 
kwiatów, wanilii, migdałów i pomarańczy. 



Składniki

Tri-Solve to związek uzyskiwany dzięki opatentowanej technologii, umożliwiający skuteczne dostarczanie 
substancji aktywnych do głębokich warstw skóry. Substancja już po kilku dniach ułatwia odbudowywanie 
i regenerację barier oraz zauważalnie podnosi poziom nawilżenia. Pozwala także na formowanie stabilnych 
nanostruktur, dzięki czemu możliwy jest sprawny transport substancji aktywnych. W produkcie połączono 
wewnątrzkomórkowe składniki lipidowe (ceramidy) z polisacharydem zatrzymującym wilgoć (trehaloza) oraz 
fitosterolami, które poprawiają zdolność regeneracji i syntezę kolagenu.
 
Ceramidy są jednym z głównych składników skóry — stanowią niemal 50% jej lipidowej zawartości. Służą za 
modulator wody i bariery przepuszczalnej, tworząc wielowarstwowe struktury lamelarne z innymi lipidami, 
między warstwami komórkowymi. Trehaloza natomiast, dzięki swojemu potrójnemu działaniu, niweluje, 
a także odbudowuje uszkodzenia skóry wywołane odwodnieniem. To wszystko sprawia, że Tri-Solve® 
doskonale odbudowuje warstwę rogową i dodatkowo zapobiega powstawaniu uszkodzeń spowodowanym 
odwodnieniem, dzięki czemu stanowi najlepszy wybór dla wrażliwej, suchej skóry.
 

Tri-Solve® CERAMIDY

Ceramidy, czyli tzw. cement międzykomórkowy, to związki poprawiające nawilżenie 
skóry, które jednocześnie przyspieszają regenerację oraz naprawę barier. Dodatkowo 
uskuteczniają też wchłanianie substancji aktywnych w jej najniższych warstwach.



Składniki
Działanie Tri-Solve®:

| poprawia barierę homeostatyczną,
| przyspiesza odbudowę oraz regenerację naskórka,
| zwiększa poziom nawilżenia i nawodnienia (TEWL),
| odbudowuje barierę hydrolipidową,
| zwiększa skuteczność aplikacji substancji aktywnych,
| zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia.

Warto używać Tri-Solve®, jeżeli skóra jest:

| sucha, wrażliwa i potrzebująca regeneracji,
| uszkodzona po intensywnych zabiegach kosmetycznych,
| odwodniona,
| starzejąca się,
| wrażliwa i skłonna do podrażnień.
 
Badania In-Vivo poziomu nawodnienia skóry po zastosowaniu Tri-Solve®

Zastosowano stężenie 2% Tri-Solve®. Badania dały następujące wyniki:

| po 3 dniach – wzrost nawodnienia skóry do 68%
| po tygodniu — wzrost nawodnienie skóry do 73%
| po 2 tygodniach — wzrost nawodnienie skóry do 96%
| po 4 tygodniach — wzrost nawodnienie skóry do 102%



Składniki

Neuropeptydy to substancje rozkurczające, 
które rozluźniają mięśnie, dzięki czemu 
spłyceniu ulegają zmarszczki mimiczne. 

Syn®Ake NEUROPEPTYDY

Na starszej skórze mimowolne częste skurcze mięśni twarzy towarzyszące podczas wyrażania 
emocji pozostawiają ślady w postaci zmarszczek mimicznych.

Syn®Ake to opatentowany tripeptyd, naśladujący naturalnie występujący polipeptyd 
w jadzie żmii. Ma zdolność silnego rozluźniania skurczów mięśni. 

Badania in vitro dowodzą jego natychmiastowe, długotrwałe i całkowicie odwracalne 
zmniejszanie skurczów komórek mięśniowych. 
Badania in vivo udowodniły, że widocznie redukuje głębokie zmarszczki już w zaledwie  
4 tygodnie (-20% na zmarszczki na czole). 

96% badanych osób powiedziało, że ich skóra jest bardziej zrelaksowana
88% – skóra jest odczuwalnie gładsza 
84% – skóra jest jędrniejsza
84% – wygląda na zdrowszą



Składniki Składniki 

Syn®Ake może opóźnić pojawienie się zmarszczek nawet o 5 lat – kwantyfikacja po 1 miesiącu 
stosowania. Daje efekt BOTOX-podobny. Doskonale wygładza i działa przeciwzmarszczkowo. 

Pomiar działania 
przeciwzmarszczkowego na Ochotniku 
nr 9 (pomiar na czole po 28 dniach)



Składniki

Ekstrakt z Centella asiatica (wąkrota azjatycka) wykazuje silne działanie przeciwzapalne oraz 
przeciwdziała uszkodzeniom tkanki skóry w procesie starzenia się. Podobnie jak estrogeny 
pozytywnie wpływa na metabolizm fibroblastów i syntezę włókien kolagenowych. Ponadto 
stymuluje syntezę kwasu hialuronowego odpowiedzialnego za nawilżenie skóry oraz jest 
drogocennym składnikiem kosmetyków przeciwstarzeniowych.

Centalla asiatica:
| stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu;
| działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie;
| wpływa na redukcję zmarszczek oraz przeciwdziała powstawaniu nowych;
| działa przeciwobrzękowo;
| wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych;
| ma zastosowanie w pielęgnacji cery naczynkowej, 
| niweluje cienie pod oczami;

Wąkrota azjatycka
...czyli ekstrakt z Centella Asiatica



Składniki Informacje handlowe

Pojemność
30ml

Kod EAN:
5900718901932

Indeks:
KG-00127030

Sugerowana cena detaliczna:
75,00 PLN

Opakowanie:
Airless 30 ml zgodne ze standardem ECOCERT i COSMOS
Kartonik

Produkt wegański:
Tak

Sposób użycia:
Nakładać na oczyszczoną skórę twarzy rano i wieczorem.

Data ważności:
24 miesiące od daty produkcji

Składniki: 
Aqua, Caprylic/ Capric Triglyceride, C13-15 Alkane, Cetearyl Alcohol, Coco Caprylate/ Caprate, Propanediol, 
Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Squalane, Stearic Acid, 
Trehalose, Ceramide Ns, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate,  Centella Asiatica Extract, 
Sodium Lauroyl Glutamate, Tocopheryl Acetate, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Parfum, Phytosterols, 
Hydrogenated Lecithin, Octyldodecanol, Sodium Phytate, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate.

Lynia Pro Krem z ceramidami i peptydami

kliknij, aby pobrać zdjęcie produktu

https://www.dropbox.com/s/26fxqiv0p6j7aln/Lynia-zdjecie-krem-ceramidy-peptydy.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvbq0xrory01lkx/vegan-lynia.png?dl=0


info@lynia.pl

Obsługa klienta:
+48 663 313 132

Dział handlowy:
+48 699 712 356
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