
Rozdíl mezi ampulemi kolagenu a ampulemi s kyselinou  

Hyaluronovou 

 

 
 

Ampule s kolagenem Aslavital 
Mineralactiv    
 

Vzhledem k tomu, že hladiny kolagenu začínají klesat po 

20 letech, byly kolagenové ampule speciálně navrženy 

pro lidi starší 25 let, aby měli skutečnou alternativu ke 

zlepšení stavu pokožky. Jsou vhodné pro citlivou 

pokožku a mají intenzivní zvlhčovací účinek, který také 

přispívá k viditelnému zeslabení jemných vrásek. Navíc 

díky jedinečnému komplexu kolagenu, rýžového oleje, 

kyseliny ferulové, přírodního jílu a organického extraktu 

z goji má ošetření s kolagenovou ampulí silné 

energizující účinky na pokožku a buňky, regeneruje a 

tonizuje pokožku a chrání ji před oxidačním stresem. 

 

 

Kolagen 

První vnitřní příčinou ztráty pružnosti a pevnosti pokožky je snížení hladiny kolagenu v kůži. Jedná se o 

protein, který dodává pokožce vitalitu a zdravý vzhled. 

 

 

 
Kyselina hyaluronová 
 
Po poklesu hladiny kolagenu v pokožce se postupem času snižuje jeho schopnost zadržovat vodu. 
Účinky jsou: 

• sušší pleť, 

• citlivější pleť 

• vzhled hlubokých vrásek. 
 

 



Ampule s kyselinou hyaluronovou z řady 

Gerovital H3 Evolution pomáhají pečovat o pokožku, 

která vykazuje první známky stárnutí nebo u které se již 

objevují vrásky. 
Koncentrace ampulek kyseliny hyaluronové Gerovital H3 

Evolution byla zvýšena ze 2% na 5%, což je předurčuje k 

intenzivnímu zvlhčování, zvýšení pružnosti pokožky a 

redukci vrásek. Vzhledem ke složitosti působení tohoto 

produktu jej lze použít s dobrými výsledky pro každý typ 

pleti: mastná pleť - hydratace, ochrana, zvýšená 

pružnost; normální pleť - hydratace, ochrana; suchá a 

zralá pleť - hydratace, regenerace, zvýšená pružnost, 

účinky proti vráskám. Protistárnoucí a regenerační účinek 

je výsledkem kombinace séra bohatého na 

superoxiddismutázu a čistou a liposomální kyselinu 

hyaluronovou s intenzivními účinky vyhlazení vrásek. 

Dismutin je standardizován v superoxiddismutáze, 

antioxidačním enzymu v lidské kůži. Zpomaluje známky stárnutí pokožky (vrásky, dehydratace, 

pigmentové skvrny a ztráta pružnosti) ochranou kyseliny hyaluronové a kolagenových a elastinových 

vláken před oxidační degradací. 

 

Řada s nejvyšší koncentrací kyseliny hyaluronové Gerovital H3 Evolution: s koncentrací 3% v krému 

proti vráskám, 5% v lahvičkách s kyselinou hylauronovou a 6% v koncentrovaném séru. 

 

 

Rozdíl mezi práškovou kyselinou hyaluronovou a liposomální kyselinou 

 

Kyselina hyaluronová má za úkol vyplňovat mezery mezi buňkami a vážit velké množství vody, je 

odpovědná za stupeň hydratace pokožky a udržování její pevnosti, s přímou vazbou na vznik vrásek a 

ztrátu pružnosti pokožky. Je to látka s makromolekulární strukturou, v kosmetice používající druhy 

kyseliny hyaluronové s vysokou nebo nízkou molekulovou hmotností. 

Prášek s kyselinou hyaluronovou používaný v ampulích Gerovital má vysokou molekulovou hmotnost 

a zajišťuje vytvoření ochranné bariéry na pokožce, která zabraňuje transepidermální ztrátě vody a 

zvyšuje množství vázané vody ve stratum corneum (rohová vrstva). 

 

Liposomy používané v ampulích Gerovital obsahují kyselinu hyaluronovou s nízkou molekulovou 

hmotností. Liposomy se vstřebávají do hlubokých vrstev pokožky, kde uvolňují kyselinu hyaluronovou. 

Kyselina hyaluronová váže velké množství vody v trojrozměrné síti a výrazně zvyšuje její objem. Tímto 

způsobem se vrásky zevnitř vyplní a vyhladí a pokožka se zpevní. Kromě toho stimuluje syntézu nové 

kyseliny hyaluronové. 


