
NOURIVAN ANTIOX BAZININ ÖZELLİKLERİ VE FORMÜLASYONUN 
DAYANDIĞI TEMELLER 
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GENİŞ BİLGİ: 

 

1. LİPOZOM TEKNOLOJİSİ ile üretilmiştir. (Detaylı bilgi için “Lipozom Teknolojisi Nedir? Sekmesine 
bakabilirsiniz.) 
 

2. İçerdiği doğal antioksidanlar ve besleyici bileşenleriyle cildin nemlenmesine ve koruyucu 
aktivitesinin artmasına yardımcı olur. 
2.1. Cilt yaşlanmasındaki en büyük faktörlerden biri oksidasyondur. Oksidasyon sebebiyle oluşan 

serbest radikaller, hücre içinde çeşitli yolaklara etki ederek hücrenin prolifereasyonunun 
engellenmesine, protein sentezinin bozulmasına ve hücre bütünlüğünün yitirilmesine 
dolayısıyla, cildin canlılığında ve immünolojik işlevinde azalmaya, esneklik kaybına, kırışıklık 
ve lekelerin artmasına yol açar. Nourivan’ın içeriğindeki sorbic asit, askorbik asit, E vitamini 
gibi antioksidan bileşikler serbest radikallerin oluşumunu engelleyerek ya da oksidasyon 
reaksiyon zincirini kırarak etki gösterirler. Böylece cilt yaşlanmasını geciktirerek normal 
hücresel fonksiyonların korunmasını sağlarlar. 

  

STABİLİTE VE DERİ GEÇİRGENLİĞİ KLİNİK ÇALIŞMALARLA 
KANITLANMIŞTIR. 



2.2. Yaşlanmayla birlikte cildin nem dengesi bozulur ve cilt kurumaya başlar. Su ihtiyacı giderek 
artan ciltte enzim aktivitesi ve protein üretimi yavaşlar, kollajen gibi cilt sıkılığını sağlayan 
proteinlerin sentezi azalır, ciltte sarkmalar ve kırışıklık oluşumu artar. Ayrıca cildin 
immünolojik reaksiyonlarında azalmayla UV ışınlarına karşı koruyucu özellik azalır. Cilde daha 
kolay penetre olan UV ışınları, ciltte oksidatif radikallerin oluşumuna sebep olarak cilt 
yaşlanmasını hızlandırır. Nourivan’ın içeriğindeki yoğun antioksidan aktivitesiyle cildi UV 
ışınlarından korur, nemlendirici içeriğiyle yaşlanmayl birlikte ciltte açığa çıkan nem ihtiyacını 
karşılar. 

 

3. Oksidasyona duyarlı bileşiklerle kullanıma uygundur. 
3.1. İçeriğindeki çok sayıda antioksidan sayesinde oksidasyona duyarlı maddelerle birlikte 

kullanınma uygundur, ilave bir antioksidana ihtiyaç yoktur. 
 

4. Birçok kozmetik hammadde ile geçimlidir.1  
4.1. Lanette N mumundan (Setil ve stearil alkol karışımı) elde edilmiştir. Bu mum, aside duyarlı 

değildir. 
 

5. Ciltte hoş ve yumuşak bir his bırakırlar. 
5.1. Lanette mumları stearate kremlerinden çok daha yumuşaktır. Bu nedenle ciltte hoş bir his 

bırakırlar. 
 

6. Cilt tarafından hızlıca emilir. 
6.1. Yağsız krem formundaki Nourivan, ciltten hızlıca emilir. 

 
7. Non-komedojenik yapısıyla sebum dengesini düzenler. 

7.1. Yoğun antioksidan içeriği ve yüksek nem kapasitesi nedeniyle non-komedojenik yapıdadır.  

 
1 Esasen Kozmetoloji kitaplarında “Bilinen bütün kozmetik hammaddeleri, yağ alkolü kremlerine katılabilir” 
yazıyor ama “bütün” demek fazla iddalı olabilir. 


