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 رک  رادیانسکرمهای 
RoC Radiance Rejuvenate 

 ستپوکننده  شفافحجم دهنده و 

 

 

 ،برعکس ، اطرافیان از زیبایی و جوانی شما بیشتر تعریف می کنند؟استو شفاف تر روشن تر  تانتوجه کردیه اید که وقتی پوست

می و زیر چشم پف  شده تر وک های ریز نمایانچربه نظر می رسد،  ماتکدر و  چهره ، پوستخسته و بی حال هستید روزهایی که

 .کند

پوستمان تیره تر به نظر می  ،چرا وقتی احساس خستگی و خمودگی می کنیم فیت پوست بعضی روزها کمتر می شود؟اما چرا شفا

حوه انعکاس رسد و برعکس وقتی سرحال هستیم و به اندازه کافی استراحت کرده ایم، پوستمان روشن تر است؟ علت را باید در ن

 نور از روی پوست جستجو کرد.

در واقع هر چیزی را که چشم می بیند، نتیجه انعکاس نور از روی سطح جسم است. اگر سطح جسم صاف و سفید باشد، جسم را 

ن و بنابراین، اینکه پوست تا چه حد روش براق و روشن و برعکس اگر سطح جسم زبر و سیاه باشد، جسم را کدر و تیره می بینیم.

 شفاف است بستگی به این دارد که نور چگونه از روی آن منعکس شود.
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و هر الیه از بخش های مختلفی تشکیل شده که می تواند نحوه انعکاس نور از سطح  می دانیم که پوست الیه های مختلفی دارد 

 پوست را تغییر دهد. به شکل زیر نگاه کنید:

 
. همانطور که می بینید بخشی از این اندست می شود با فلش های زرد رنگ نشان داده شده پووارد در شکل باال پرتوهای نور که 

سطح پوست منعکس می شود.  بخشی از این نور جذب پوست می شود و پس از برخورد با الیه های برخورد به نور بالفاصله از 

 منعکس می شود.پوست مختلف 

سلولهای مرده ای که هنوز پاک نشده از عواملی هستند که موجب زبری  ئیده وپوست، موهایی که روی پوست روچروک ها، منافذ 

و  )اپیدرم( الیه فوقانی پوستالبته و نوری را که از سطح پوست منعکس می شود را تحت تاثیر قرار می دهند.  پوست  می شوند

  رند.نوری که از پوست منعکس می شود تاثیر می گذابر کالژن های الیه میانی پوست نیز 

 

 ؟کاهش می یابد در اثر افزایش سنشفافیت پوست چرا 

 5نوسازی پوست هفته یکبار ،  4می شود. به این معنی که مثال به جای  ترسرعت نوسازی سلولی کند سالگی به بعد، 03از سن 

ایش سن، در اثر افزاز طرفی پوست . دنتجمع می کن. بنابراین سلولهای مرده بیشتری روی سطح پوست رخ می دهدهفته یکبار 

، مویرگ های نمایان می شوند ی بیشتریچروک هابا افزایش سن،  .کندکالژن کمتری تولید می  نازک تر و خشک تر می شود و

 .موثرندشفافیت پوست  کاهش برهمه این عوامل . دنلکه های پیری ظاهر می شو تغییر شکل می دهند وپوست 
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 RADIANCE REJUVENATEتکنولوژی 

تاثیرات چندگانه خود را در الیه های را ابداع کرده است که مخلوطی از چند ماده موثره قدرتمند رک برای اولین بار  کمپانی

 .برایند این اثر چندگانه استتر تر و جوانپوست شفاف تر، پرحجم می کنند.مختلف پوست اعمال 

 

 تاثیر چشمی )روی سطح پوست( -1

در کرم های رادیانس رک، عالوه بر ایجاد یک الیه پوششی انعکاس دهنده نور، درون  به کار رفتهریزذره های منعکس کننده 

 تر می کنند. پنهانپر نموده و آنها را  تا حدی چروک ها را هم

 
 چروک پوست، پوشیده شده با الیه ای

  ریزذره های منعکس کننده نوراز   

 چروک پوست

 

 تاثیر مکانیکی )روی سطح پوست( -2

است که خاصیت الیه برداری مالیم به )استخراج شده از نیشکر(  گلیکولیک اسیدی اندک انس رک حاوی مقدارکرم های رادی

 محصول می بخشد.

 

 
 گلیکولیک اسید، سلولهای مرده را از سطح پوست زدوده، زبری پوست را برطرف نموه و پوست را شفاف می کند.
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 پیدرم(پوست )ا تاثیرات بیولوژیکی در الیه های فوقانی -3

 THPEبا  پوست افزایش حجم سلولهای الیه فوقانی  3-1

د. برای چروک ها می شوو نمایانتر شدن  پوست موجب نازکیاین امر فشرده تر شده و با افزایش سن، کراتینوسیتهای پوست 

وست به اثبات دارد که تاثیر آن در لیفتینگ پ THPEشده انحصاری به نام  کمپانی رک یک ماده ثبتبرطرف کردن این مشکل، 

این ملکول می تواند کراتینوسیت ها را از هم است. و در محصوالت کامپلیت لیفت و مولتی کورکشن رک نیز از اجزاء اصلی  رسیده

 بازکرده و حجمشان را افزایش دهد. اثر این ملکول در حجیم کردن سلولها هم فوری و هم تدریجی است.

 

 
 

 ده سم زدابا استفاده از ما رفع ضایعات سلولی 3-2

سالگی، سیستم سم زدایی طبیعی پوست تحلیل رفته و به تنهایی قادر به تخلیه سموم سلولی نمی باشد. به همین علت  03بعد از 

سلولهای پوست رسوب کرده و پوست را آلوده و تیره  سمومی مانند پروتئین های اکسیدشده و لیپیدهای پروکسی شده البه الی

از نوعی قارچ به نام کاندیدا سایتوانا استخراج شده که کمپانی رک در کرم های رادیانس استفاده کرده ماده سم زدایی  می کنند.

ی را که در شفافیتپوست وم سلولی را تجزیه و تخلیه نماید و به این ترتیب است. این عصاره حاوی ترکیباتی است که می تواند سم

  .از دست داده باز می یابد اثر خستگی

 

 گردش خون مویرگی را نیز بهبود می بخشد. ندیدا سایتواناکاعصاره 
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 تاثیرات بیولوژیکی در الیه های میانی پوست )درم( -4

کاهش می یابد. کاهش کالژن به ایجاد چروک ها و نتیجتاً عدم انعکاس مناسب نور از در پوست کالژن  تولیددر اثر گذشت زمان، 

کرم های رادیانس رک وجود  در مواد معدنی مس، زینک و منیزیمروی پوست و تیرگی آن می انجامد. مجموعه ای بی نظیر از 

 تولید کالژن در الیه میانی پوست می شود. دارد که موجب ازدیاد فیبروبالست ها )سلول های کالژن ساز( و در نتیجه افزایش

 این مواد معدنی خاصیت آنتی اکسیدانی نیز داشته و رادیکالهای آزاد ایجاد شده در اثر تنفس سلولی را خنثی می کند.

  

 :نتیجه گیری

 RADIANCE REJUVENATEتاثیرات چندگانه و چندالیه ای تکنولوژی 
 

 تاثیر چشمی )روی سطح پوست(

: عالوه بر ایجاد یک الیه پوششی انعکاس منعکس کننده ریزذره های

 دهنده نور، درون چروک ها را هم پر نموده و آنها را محو تر می کنند

 تاثیر مکانیکی )روی سطح پوست(

است  الیه بردار مالیمیک  )استخراج شده از نیشکر(: گلیکولیک اسید

برطرف نموه و سلولهای مرده را از سطح پوست زدوده، زبری پوست را  که

 پوست را شفاف می کند

 تاثیرات بیولوژیکی در الیه های فوقانی پوست )اپیدرم( ظظ

THPEافزایش حجم سلولهای الیه فوقانی پوست : 

تجزیه و تخلیه آالینده های  :(ماده سم زدا) سایتوانا کاندیدا عصاره

 سلولی 

 

 تاثیرات بیولوژیکی در الیه های میانی پوست )درم(

ازدیاد فیبروبالستها و افزایش تولید  نی مس، زینک و منیزیم:مواد معد

 کالژن
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  شفاف کننده و حجم دهنده پوست –رک  رادیانسکرم 
 

رک برای اولین بار، مخلوطی از مواد موثره قدرت مند را 

بر الیه های مختلف  همزمان ابداع نموده که با تاثیر

و  پر حجم را پوست، چروک ها را صاف کرده، پوست

 شفاف می کنند.

برای  فرابنفشحاوی فیلتر های رادیانس رک کرم 

می نیز جلوگیری از پیری پوست در اثر مواجهه با نور 

 باشد.

 

  نرمال و ترکیبی پوست مناسب
 

هفته  4و همچنین پس از استفاده  از پس بالفاصلهزیر درصد بهبودی پارامترهای مختلف زیبایی پوست  هایدر نمودار 

 نشان داده شده است. رادیانس رکه از کرم استفاد

 

   
 درصد افزایش شفافیت پوست بالفاصله پس از استفاده 03

 هفته استفاده 4درصد افزایش شفافیت پوست پس از  55

 درصد افزایش حجم پوست بالفاصله پس از استفاده 31

 هفته استفاده 4درصد افزایش حجم پوست پس از  44

 ا بالفاصله پس از استفادهدرصد کاهش چروک ه 35

 هفته استفاده 4درصد کاهش چروک ها پس از  03
 

این کرم سریع جذب می شود و پایه  .یا عصر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود هر روز صبح: روش مصرف

 مناسبی برای آرایش است.

 
Key Ingredients:  
Light reflectors (Mica, CI 77891, CI 17200) 
Peeling agent (Glycolic acid) 
Skin re-plumper (THPE = Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine) 
Detoxifying agent (Hydrolyzed Candida Saitoana Extract) 
Collagen enhancer (Magnesium Aspartate, Zinc Gluconate, Copper Gluconate) 
Moisturizing agents (Glycerin, Shea Butter) 
UV filters (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene) 
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شفاف کننده و حجم دهنده پوست  –رادیانس رک کرم   
 

رک برای اولین بار، مخلوطی از مواد موثره قدرت مند 

را ابداع نموده که با تاثیر همزمان بر الیه های مختلف 

ا پر حجم و پوست، چروک ها را صاف کرده، پوست ر

 شفاف می کنند.

برای  فرابنفشحاوی فیلتر های رادیانس رک کرم 

می نیز جلوگیری از پیری پوست در اثر مواجهه با نور 

 باشد.

 

 حساس و خشک پوست مناسب
 کره کاریته( از)غنی 

 

 

هفته  4چنین پس از و هماستفاده  از پس بالفاصلهدر نمودار های زیر درصد بهبودی پارامترهای مختلف زیبایی پوست 

 استفاده از کرم رادیانس رک نشان داده شده است.

 

   
 درصد افزایش شفافیت پوست بالفاصله پس از استفاده 03
 هفته استفاده 4درصد افزایش شفافیت پوست پس از  55

 درصد افزایش حجم پوست بالفاصله پس از استفاده 31
 فادههفته است 4درصد افزایش حجم پوست پس از  44

 درصد کاهش چروک ها بالفاصله پس از استفاده 35
 هفته استفاده 4درصد کاهش چروک ها پس از  03

 

هر روز صبح یا عصر روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود. این کرم سریع جذب می شود و پایه : روش مصرف

 مناسبی برای آرایش است.
Key Ingredients:  
Light reflectors (Mica, CI 77891, CI 17200) 

Peeling agent (Glycolic acid) 
Skin re-plumper (THPE = Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine) 
Detoxifying agent (Hydrolyzed Candida Saitoana Extract) 
Collagen enhancer (Magnesium Aspartate, Zinc Gluconate, Copper Gluconate) 
Moisturizing agents (Glycerin, Shea Butter) 
UV filters (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene) 

 


