


În ceea ce privește teoriile procesului de îmbătrânire, 
acestea pot fi împărțite în 2 categorii: programarea 
genetică și erorile provocate de factorii externi.  
Prima teorie se bazează pe ideea conform căreia 
îmbătrânirea este un proces care urmează un tipar genetic 
prestabilit. De exemplu, odată cu trecerea timpului, genele 
responsabile cu reglarea funcțiilor vitale se pot activa sau 
inactiva și totodată scăderea naturală la nivelul anumitor 
hormoni sau eficiența redusă a sistemului imunitar pot 
declanșa procesul de îmbătrânire.

Pe de altă parte, teoria îmbătrânirii din greșeală blamează 
efectul pe care mediul înconjurător îl are asupra celulelor 
noastre, care devin treptat incapabile de a reface țesutul 
afectat de factorii externi. 

Este foarte probabil ca toți factorii enumerați mai sus, 
să aibă o influență considerabilă, completându-se 
reciproc. Un lucru este cert, și anume, cât de importantă 
este o dietă variabilă în ceea ce privește cea de-a doua 
teorie.
 



Cum determină ADN-ul ce suntem 

ADN-ul din celule noastre (formate din mai 
multe gene) produce toate moleculele care 
formează corpul uman. 

Genele sunt porțiuni (secțiuni) de ADN care 
determină toate reacțiile metabolice prin 
transferul propriului cod, având ca scop 
sintetizarea unor proteine specifice. 

Anumite gene par să aibă legătură cu 
longevitatea; studii asupra lor indică faptul 
că variațiile lor influențează variațiile acestor 
proteine, care joacă un rol important în 
procesul de îmbătrânire, inclusiv cel al pielii.



Unul dintre aspectele remarcabile în acest sens constă în descoperirea 
proteinelor tinereții și rolul pe care îl joacă în determinarea longevității.

O nouă proteină a tinereții

Ultima proteină identificată a fost numită 
Klotho,după zeița greacă, despre care se 
spune că rotește firul vieții.
 

Oamenii de știință o consideră noua 
PROTEINĂ A TINEREȚII, deoarece este 
implicată în multiple reacții care 
garantează detoxifierea și auto-refacerea 
naturală, contribuind la restabilirea funcției 
optime a celulei.



HAGRID 17
Nume comun: klotho        
Bandă citogenetică: 13q12 
Locație: 32,488,570 bp până la  
32,538,279 bp 
Orientare:              Plus strand

GENAGE: BAZA DE DATE A GENEI ÎMBĂTRÂNIRII

Localizarea genei Klotho pe harta genelor umane



Gama 75.15 este ultima inovație în cosmetologie, combinația perfectă a 
ingredientelor active din natură care acționează asupra codurilor genetice chiar în 

cadrul naturii.



Pistacia lentiscus 
produce rășină naturală, cu 
un miros încântător, care se 

prelinge pe trunchiul 
arborelui și se solidifică sub 

formă de cristale cu o 
aromă inconfundabilă.

PISTACIA LENTISCUS



Din aceste cristale de rășină este extras 
ingredientul activ regăsit în produsele din gama 
75.15, cu rol în:  

• Creșterea sintezei proteinei Klotho în fibroblaste
• Susține refacerea ADN-ului și detoxificare 
• Îmbunătățește densitatea pielii și remodelează conturul 
facial.

Acest ingredient activ valoros creează cele mai bune 
condiții pentru longevitatea pielii. 

Acțiunea de mărire a “duratei de viata” a celulelor este noua frontieră in tratamentele anti-aging si imbunatateste 
liniile Vagheggi care actioneaza asupra efectelor imbatranirii cronice si a fotoimbatranirii.



TESTAREA EFICACITĂȚII



PISTACIA LENTISCUS: TEST VITRO

Cantitatea proteinei Klotho în 
fibroblast în funcție de vârstă 

Cantitatea proteinei
Klotho în fibroblast

Fără activ După tratamentul cu activ



SENEB

Banda non-ecogenică subepidermică este 
localizată în cea mai superficială parte a 
dermei (identificată în fotografii cu roz). Este 
o zonă unde sunt prezente doar câteva 
fibre. Aproape non-existentă în pielea 
copiilor, crește odată cu înaintarea în 
vârstă. Îngroșarea acestei zone se 
manifestă, de fapt, prin pierderea tonusului 
și a fermității.

EFICACITATEA LENTISCUS : TEST CLINIC



Analiza SENEB: 
Se remarcă creșterea densității fibrei de 
la +51 la +  103%. 
Se remarcă scădere suprafeței benzii 
non-ecogenice subepidermice de la 
-29% la - 43%.

EFICACITATEA LENTISCUS: TEST CLINIC 

Studiul a fost efectuat în rândul a 20 de 
persoane cu vârste cuprinse între 55-65, 
care au aplicat crema de 2 ori pe zi timp 
de 28 de zile.

Substanța activă stimulează abilitatea de 
susținere a dermei pentru a dezvolta 
fermitatea pielii



Testul «Proiecția franjurată»: analiza conturului 
facial

Permite definirea profilului feței;
Suprapunerea a două imagini, una din prima 
zi și cea de-a doua din ziua 28 prezintă 
schimbări.

Schimbarea volumului de la -4.41% la -16%

      Zonele fără mov prezintă efectele de lifting după 28 zile

PISTACIA LENTISCUS: TEST CLINIC



SINERGIA INGREDIENTELOR ACTIVE



Ulei din floarea pasiunii
Cu o concentrație 
crescută de Omega 6, 
conferă pielii rafinament. 
Este realizat conform 
normelor pentru susținerea 
biodiversității și a 
dezvoltării durabile



Apă distilată din albăstrele 
Floarea de albăstrea, la fel ca toate produsele 
obținute din ea, este bogată în substanțe 
decongestionante, precum: flavonoide, 
antocianine și substanțe hidratante, cum ar fi 
pectinele, care formează o peliculă transparentă, 
fină și elastică, ce transportă apa către stratul 
cornean, acționând ca o adevărată “barieră de 
apă”, pentru a hidrata și a oferi elasticitate pielii.

Ametist 

Acesta este cea mai prețioasă formă în care se găsește 
quartz-ul, a cărui culoare unică este influențată de 
prezența manganului, variind de la violet închis la violet 
lila. Bogat în siliciu, hidratează și tonifiază.



Ulei de cocos
Este obținut prin presarea la rece a pulpei de cocos, care
poate fi proaspătă sau uscată la soare. Acest ulei 
asemănător uleiului natural al pielii este absorbit cu 
ușurință. De asemenea, conține Vitamina A și Vitamina E.

Ulei de migdale
Extras din presarea la rece a fructului de migdală, conține 
cel mai mare procent de acizi grași nesaturați și 
polinesaturați, este bogat în vitaminele E și B, proteine, 
glucide și săruri minerale: excelent pentru combatere 
procesului de îmbătrânire.

Unt de cupuaçú 
Absoarbe până la 440% din greutatea sa în apă, conferă 
hidratare de lungă durată și întărește bariera cutanată.

Unt de Karitè 
Este un unt comestibil extras din boabele arborelui
de shea, specific savanelor din vestul Africii, conține 
vitaminele E, A și D, oferind proprietăți anti-oxidante, 
emoliente, hidratante și hrănitoare.



MICA

Un mineral extrem de important în cosmetologie, Mica are 
capacitatea de a reduce ridurile, oferind un aspect mat, în 
creme de zi iluminatoare și în cele destinate conturului de ochi. 
Ajută la eliminarea ridurilor și oferă pielii aspect omogen.

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS

Are efect de lifting, formând un strat ce oferă 
elasticitate și chiar fermitate pielii.

Test de lifting efectuat cu analizator facial pe 20 persoane: efect maxim dupa 2 ore, indiferent de 
varsta pacientuluit. 
Test de autoevaluare: 67% efect de lifting.



Vitamina A retinol acetat: retinol acetata , formă stabilă de vitamina A. Acțiunea sa 
susține proliferarea și diferențierea cheratinocitelor . La nivel cutanat, vitamina A crește 
producția de glicozaminoglicani (GAG)
 
Vitamina E acetat tocoferil: vitamină , anti-oxidant. Oxidarea este responsabilă de 
deteriorarea celulară.
  
Filtre UVA/UVB: protecție zilnică împotriva razelor UV, care produc radicali liberi pe piele.

Hialuronat de sodiu: acidul hialuronic este unul dintre principalele componenete ale 
țesutului conjunctiv. Concentrația sa în țesuturile corpului tinde să scadă odată cu 
procesul de îmbătrânire. Acționează asupra ridurilor mici, oferind o textură mătăsoasă și 
rafinată pielii. 
 
Beta-glucan: proprietăți hidratante, stimulează înmulțirea fibroblastelor, susține procesul 
de refacere: uimitoare proprietăți regeneratoare și anti-riduri. Protejează pielea de 
efectele negative ale razelor UV.



Activ produs de alge roșii macro: proprietățile excelente 
de hidratare și emoliere stimulează 72% din sinteza de 
colagen.
 
Aloe vera: cunoscută pentru proprietățile sale emoliente și 
hidratante grație aminoacizilor, vitaminelor și fosfolipidelor.
 
Antarctic Durvillea : alge de culoare maro, bogate în 
zaharuri și acid alginic cu proprietăți remineralizante și 
regenerante, protejând pielea împotriva procesului de 
îmbătrânire.
 
Cătină: plantă bogată în Omega 7, uleiuri grase esențiale, 
antioxidanți și vitamina E. Proprietățile hidratante 
protejează și regenerează pielea.

75-15 GELEE MASK: SINERGIE ACTIVA



Extract de alge maro din Golful Maine: acțiune anti-rid, 
ajută la îndepărtarea cearcănelor, previne alterarea 
capilarelor și apariția edemului în zona ochilor..

Substanța activă stimulează enzima 1H01 care elimină grupurile 
hem apărute din capilare (cu efect de albire asupra cearcănelor)
și îi transformă în cataboliți antioxidanți și anti-inflamatori cu
efecte asupra cearcănelor.

În plus, activul stimulează producția de colagen, reducând 
micro-ridurile, dând dovadă de o excepțională funcție anti-
îmbătrânire.

75-15 INTENSIVE EYE CONTOUR: INGREDIENTE SPECIFICE ACTIVE 

Pungile de sub ochi  sunt cauzate 
de o combinație între: retenția de 
lichide (edem), creșterea țesutului 
de grăsime și lipsa elasticității 
pielii.



SCOP
 
O nouă strategie de combatere a 
procesului de îmbătrânire cu efecte 
care ajută la rejuvenarea pielii. Noi 
metode de obținere a densității, a 
consistenței și a reactivării care sunt 
menite să redenifice pielea și să 
redefinească conturul facial cu un efect 
de lifting.

Pielea arată mai tânără, mai sănătoasă 
și conturul facial este remodelat.
 

CUI I SE POTRIVEȘTE
 
• Pentru toate tipurile de piele 

matură 
• Pentru a combate procesul de 

îmbătrânire 
• Pentru persoanele care își doresc 

să arate mai tinere și își doresc să 
investească în longevitatea pielii  

• Pentru rezultate uimitoare
• Tratament cu durată de un an
 

75.15



Dezvoltat conform ultimelor cercetări cu privire la genele implicate în procesul de îmbătrânire a 
pielii, acest kit facial de 6 ședințe, cu un protocol cosmetic testat, prezintă o acțiune 

redensificatoare anti-rid, cu efecte de estompare și lifting ale pielii.

75-15: TRATAMENT FACIAL PROFESIONAL

• Studii bazate pe procesul de îmbătrânire a pielii
• Acțiune anti-rid
• Redensifică pielea
• Estompează defectele pielii  
• Acțiune de lifting asupra pielii 
• Reactivează funcțiile pielii 
• Reactivează proteinele de întinerire 
• Repune în acțiune sinteza de colagen
• Uniformiează pielea 
• Redefinește conturul facial 
• Acțiunea globală anti-îmbătrînire 
• Regenerează și îmbunătățește textura pielii



O escapadă care te scapă rapid de stres: în doar 45 de 
minute, tenul tău va fi luminos,catifelat, fără riduri și fără 

imperfecțiuni.

Tratament destinat zonei din jurul ochilor, cu o putere 
incredibilă de absorbție și  de inducere a stării de bine, 

având un efect imediat de lifting.

O combinație de ingrediente naturale remarcabile 
pentru un tratament prețios care asigură fermitatea, 

regenerarea și llifting-ul pielii cu efecte imediat vizibile. 

Un moment de răsfăț și relaxare cu rezultate garantate.

SUPERIOR TOUCH 

ACTIVE TOUCH 

EYES TOUCH 

75-15: TRATAMENTE FACIALE PROFESIONALE



PRODUSE PROFESIONALE



CREMĂ DE CURĂȚARE

Aceasta cream rafinată pentru curățarea feței, gâtului și a 
decolteului, grație untului de Cupuaçu  și uleiului de floarea 
pasiunii, bogat în omega-6, reușește să îndepărteze impuritățile, 
inclusiv machiajul, lăsând pielea catifelată.

Conținut: Hialuronat de sodiu, Ametist , soft focus Mica. 

O concentrație de apă de albăstrele, ametist și acid hialuronic, 
ce completează ritualul de curățare facial. Când este folosit 
nediluat și aplicat pe față, chiar și în timpul zilei, restabilește 
prospețimea și radianța pielii.

Conținut: Polimer vegetal pentru un mediu anti-stres.

TONIC PRETIOS 

75-15: PRODUSE PROFESIONALE



MASAJ DE PLUMPING (inclus în Kit-ul Profesional) 
Un gel strălucitor potrivit pentru un masaj cu acțiune regeneratoare 
și de netezire a pielii. 

Conținut: Pistacia lentiscus, Ulei de Floarea-Pasiunii, Ulei de migdale, 
Vitamina E.

Proprietatea incredibilă a acestei pudre de mare este că odată ce se 
adaugă apă, se transformă instant într-o mască de gel. Textura sa ușoară, 
asemănătoare cu sorbetul, are un efect de răcire și calmare asupra zonei 
din jurul ochilor și acțiune anti-îmbătrânire asupra întregii fețe, gât și 
decolteu. Pielea va arată mai fină și zona din jurul ochilor mai luminoasă.
  
Conținut: Cătină de mare, Ingredient active extras din alge roșii, Aloe 
Vera, Durvillea Antarctica.

MASCĂ DE GEL

75-15: PRODUSE PROFESIONALE



Ca o proiecție, masca preia conturul facial, redefinindu-l și 
oferindu-I un efect de lifting. 

Conține: Alginat micronizat extradens.

MASCĂ PENTRU FAȚĂ ROYAL (inclusă în Kit-ul Profesional) 

3 IN 1: Anti-pungi, Anti-cearcăne și anti-riduri, făcut din extract 
de Pistacia Lentiscus și alge maro. 

Textură: fină, dar hrănitoare, efect imediat de relaxare.

Conținut: Soft focus Mica, Hialuronat de sodiu, Beta-glucan,  
vitamina E.

CONTUR DE OCHI INTENSIV (inclus în Kit-ul Profesional)

75-15: PRODUSE PROFESIONALE



Toate soluțiile pentru împiedicarea procesului de îmbătrânire 
într-o singură cream: efect de lifting, redefinire a conturului 
facial, piele împrospătată. Pentru un look mai tânăr, mai fresh 
și mai strălucitor.

Conținut: Unt de Karitè, soft focus Mica, Hialuronat de sodiu, 
Beta-glucan, vitamin E și A, filtru UV.

CREMĂ DE ZI CU EFECT DE LIFTING (inclusă în Kit-ul Profesional) 

75-15: PRODUSE PROFESIONALE



PRODUSE DE ÎNGRIJIRE PENTRU 
ACASĂ



75.15:  PRODUSE DE INGRIJIRE PENTRU ACASĂ

Produse must have 
Ulei de față Precious

Crema de față cu Senzație 
răcoritoare



CREMĂ DE CURĂȚARE

O cremă fină pentru curățarea feței, a gâtului și a 
decolteului, grație untului de Cupuaçu și a uleiului de 
Floarea-Pasiunii, bogat  în OMEGA-6, elimină 
impuritățile din piele, inclusiv machiajul, lăsând pielea 
catifelată.

Conținut: Hialuronat de sodiu, Ametist, soft focus Mica.



O concentrație din apă de albăstrele, ametist și acid hyaluronic pentru 
un ritual complet de curățare facial. Când este folosit nediluat, aplicat 
pe față, chiar și în timpul zilei, restabilește prospețimea și strălucirea.

Conținut: Polimer vegetal pentru mediu anti-stres.

TONIC PRETIOS 



Exfoliant pentru față, făcut din zahăr din trestie, diverse 
tipuri de unt și uleiuri prețioase. Aplicați pe față, gât și 
decolteu, masați ușor cu vârfurile degetelor. Aplicați 
câteva picături de toner, care se transforma în lapte, 
pentru a fi îndepărtat cu dischete din bumbac. Se 
recomandă folosirea cel puțin o dată pe săptămână 
pentru o pielea curate și strălucitoare.

Conținut: Pistacia lentiscus, bambus micronizat

 SCRUB PENTRU FAȚĂ



Toate soluțiile pentru stoparea procesului de îmbătrânire într-o singură 
cremă: efect de lifting, redefinirea conturului facial, piele revigorată. Un 
look mai tânăr, mai fresh și mai radiant.

Conținut: Unt de Karitè, soft focus Mica, hialuronat de sodiu, 
Beta-glucan, vitamin E și A, filter UV.

Redensifică și netezește pielea pentru un look mai tânăr și o piele 
sănătoasă, fără imperfecțiuni. 

Conținut: Ulei de cocos, unt de Karitè, hialuronat de sodiu, 
Beta-glucan, vitmamina E și A, pantenol.

Cremă de zi cu efect de lifting 

Cremă de noapte redensificatoare



3 IN 1: Anti-cearcăne, anti-inflamație și anti-riduri, 
făcut din extract de Pistacia Lentiscus și alge maro.

Textură: fină, dar hrănitoare, cu efect imediat de 
netezire.

Conținut: soft focus Mica, hialuronat de sodiu, 
Beta-glucan, vitamina E.

CONTUR DE OCHI INTENSIV



Proprietatea incredibilă a acestei pudre de mare este 
faptul că odată ce se adaugă apă, aceasta se 
transformă într-un gel-mască. Textura sa ușoară, ca 
sorbetul, are un efect de răcire și calmare asupra 
zonei de sub ochi și un efect anti-îmbătrânire asupra 
feței, gâtului și decolteului. Pielea va arăta mai fină, 
iar zona din jurul ochilor mai luminoasă.

Conținut: Cătină de mare, Ingredienți activi extrași din 
alge roșii, Aloe vera, Durvillea Antarctica.

GEL-MASCĂ PENTRU OCHI/FAȚĂ



De ce să alegi uleiul?
Punctul maxim de solubilitate al Pistacia lentiscus.
O senzație unică pentru tenul tău.
Ultimul trend în domeniul produselor anti-îmbătrânire.

O reinvenție a untului de shea: un produs tehnologic care se 
topește la 12 ° C, devenind lichid și transparent, în combinație cu 
uleiul de floarea pasiunii pentru o textură unică: bogată și densă la 
atingere, dar fină și mătăsoasă pe piele. 
Concentrație maximă a extractului din rășină de Pistacia lentiscus.
Rezultatul imediat este o piele densă, compactă și omogenă.

Picături magice ce pun în lumină performanța tratamentului 75.15 
pentru un ten radiant, relaxat, hidratat și întinerit. Făcut din extract 
de Pistacia lentiscus, unt de shea, ulei de floarea pasiunii, ajută la 
netezirea și redensificarea tenului.

ULEI DE FAȚĂ PRECIOUS



CREMĂ DE FAȚĂ  CU SENZAȚIE RĂCORITOARE

Toate soluțiile împotriva procesului de îmbătrânire într-o 
singură cremă (efect de lifting, contur facial redefinit, 
piele regenerată) însoțită de prospețime și efect 
imediat.

Ideal pe timp de vară sau folosit ca serum în timpul zilei 
sau seara, înainte de culcare, în timpul sezonului rece.

Textură inovativă, ușoară și revigorantă ca un serbet: 
produsul eliberează treptat fiecare ingredient activ, 
oferind gradul potrivit de hidratare pentru piele (grație 
apei distilate de cireșe) corelată cu un efect mai vizibil 
al efectului mat.

Conținut: Pistacia Lentiscus, apă distilată de cireșe, unt 
de Karitè, soft focus Mica, hialuronat de sodiu, 
Beta-glucan, vitamin E și A, filtre UV.


