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Kwas taninowy (TA) to wyjątkowy składnik, polifenol 
otrzymywany z natury i po raz pierwszy ustabilizowany 
w połączeniu z kwasem askorbinowym przez ALPHA-
SCIENCE.

TA posiada lepsze właściwości ochronne w porównaniu 

alfa tokoferol i trolox1  
 

2. 

TA wpływa na naczynia: wiąże się z elastyną naczyń,  
poprawia odporność na degradację i redukuje kalcy�-

3 -

śnych oraz kapilar4. TA jest skuteczny w leczeniu siniaków:  
zdolności do chelatacji pomagają w uniknięciu odkła-
dania się żelaza w skórze po uszkodzeniach naczyń, zaś 
właściwości antyoksydacyjne chronią błony komórkowe  
oraz integralność komórek.

TA hamuje indukowaną przez kolagenazę degradację kola-
genu poprzez intensywne tworzenie wiązań wodorowych 
zwiększone oddziaływaniami hydrofobowymi oraz zapo-
biega swobodnemu dostępowi kolagenazy do aktywnych 
miejsc na łańcuchach kolagenu .

TA jest skuteczny wobec nowotworów skóry: chroni przed 
chemicznie indukowanym nowotworzeniem u myszy  
z 66% redukcją indukowanych nowotworów6, hamuje 

.

TA hamuje powstawanie produktów końcowych zaawan-
sowanej glikacji8 oraz posiada właściwości przeciwgrzy-
bicze i przeciwbakteryjne9, co może tłumaczyć związek 
pomiędzy jego obecnością w korze sekwoi i wyjątkowym 
okresem życia tego drzewa.
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Dr chemii organicznej i absolwent MBA, jest uzna-
nym międzynarodowym ekspertem antyoksydantów  
oraz medycyny estetycznej. Posiada 35-letnie doświad-
czenie akademickie R&D w dziedzinie organicznej synte-
zy farmaceutycznej oraz �tofarmaceutyków. 
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Autor wielu artykułów naukowych oraz patentów,  
w szczególności dla witaminy C, K oraz kwasu hia- 
luronowego. Kieruje Działem Badań w ALPHASCIENCE  
i jest członkiem zarządu w �rmach farmaceutycznych.
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Hydra Booster zapewnia głębokie i długotrwałe nawilże-
nie i odżywienie skóry dzięki zawartości dwóch preparatów  

-
 

-
lirewitalizująca substancja zawierająca kwas hialuronowy  

-
-

ty, koenzymy i minerały). Zapewnia doskonałe nawilżenie, 
wygładzenie powierzchownych zmarszczek, ujednolicenie 

-
rający kwas hialuronowy i glicerol, który daje bardzo głębo-
kie nawilżenie i ujędrnienie skóry oraz zapewnia ochronę 
przed wolnymi rodnikami. Połączenie substancji zawartych 
w obu produktach to unikatowy, skondensowany zastrzyk 
odmładzający dla skóry.
Drugi zabieg wchodzący w skład kuracji BIO NUTRI LIFT 
– Lift Booster  

 
-

cego drobne i powierzchowne 

-
wia skórę, poprawia jej jakość  
i poziom nawilżenia, wyrów-
nuje jej koloryt oraz zmniejsza 

3 form kwasu hialuronowe-
go, liftinguje twarz oraz wy-
gładza już widoczne drobne 
i powierzchowne zmarszczki  

FILORGA MEDICAL 
www.filorga.com

 
 

 
-

Alphascience to płynąca z natury perfekcja dopracowanych oraz wysoka stabilizacja skoncentro-
wanych substancji aktywnych o działaniu przede wszystkich antyoksydacyjnym i ochronnym. 
Produkty dostępne tylko w gabinetach. 

TANNIC serum rozświetlające [CF] 

Pojemność: 30 ml 

MEDIF, www.alphascience.pl
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