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8 στις 10*

γυναίκες παραπονιούνται για την εμφάνιση 
κηλίδων στην επιδερμίδα τους
Οι κηλίδες παρουσιάζονται κυρίως στο πρόσωπο, το ντεκολτέ και τα χέρια.  
Επηρεάζουν τις γυναίκες κάθε ηλικίας.

Αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα καθώς αλλοιώνουν την ποιότητα, την ομοιομορφία και τη 
φωτεινότητα της επιδερμίδας και την κάνουν να φαίνεται πιο γηρασμένη.  
Θεωρούνται, λοιπόν, εχθροί της αψεγάδιαστης επιδερμίδας και ωθούν τις γυναίκες να 
αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις για την καταπολέμησή τους.

* Πηγή: IPSOS 2007, Ευρώπη / U&A Skincare Zal
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ΚΗΛΙΔΕΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Με δερματολογικούς όρους, η κηλίδα ή υπερμελάγχρωση είναι η εμφάνιση 
ενός τμήματος δέρματος σκουρότερου από το δέρμα που το περιβάλλει.
Προκαλείται από υπερβολική ποσότητα και ανομοιογενή κατανομή μελανίνης. 
Οι παράγοντες που προκαλούν τις κηλίδες είναι οι εξής:

Έκθεση στον ήλιο
Είναι η συνηθέστερη αιτία εμφάνισης κηλίδων. Η άμεση και παρατεταμένη 
έκθεση στην UV ακτινοβολία θα οδηγήσει στη δημιουργία κηλίδων, οι οποίες 
μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία.

Γήρανση
Οι αποκαλούμενες γεροντικές κηλίδες εμφανίζονται συχνότερα  
από την ηλικία των σαράντα και μετά. Προκαλούνται συνήθως από το 
οξειδωτικό στρες και τις αλλαγές στο μεταβολισμό της επιδερμίδας  
και των μελανοκυττάρων.  

Ορμόνες
Τα αντισυλληπτικά χάπια και ορισμένα φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την 
ορμονική ισορροπία του οργανισμού μπορεί να προκαλέσουν το σχηματισμό 
κηλίδων μετά από έκθεση στον ήλιο. Η ορμονική δραστηριότητα μπορεί επίσης 
να οδηγήσει στην εμφάνιση μελάσματος, το οποίο είναι γνωστό και ως μάσκα 
εγκυμοσύνης, μια μορφή ανομοιογενούς μελάγχρωσης η οποία επηρεάζει 
ορισμένες εγκύους (πριν ή/και μετά τον τοκετό).

Αποτέλεσμα: 
Tα μελανοκύτταρα, τα κύτταρα του δέρματος που παράγουν τη μελανίνη, 
αντιδρούν σε αυτούς τους παράγοντες και αρχίζουν να παράγουν 
περισσότερη ποσότητα μελανίνης από το φυσιολογικό, η οποία 
κατανέμεται ανομοιόμορφα.



Χάρη στην έρευνα που πραγματοποίησαν τα εργαστήρια της L'Oréal, παρουσίασαν 
νέα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι κηλίδες δε γεννιούνται απλά στην επιφάνεια 
της επιδερμίδας. Υπάρχουν 3 στάδια εξέλιξής τους, από την παραγωγή μελανίνης στο 
δέρμα ως την εγκατάσταση των κηλίδων στην επιδερμίδα αλλά και την επανεμφάνισή 
τους. Επιπλέον, απέδειξαν ότι εκτός από τα μελανοκύτταρα, οι μεταβολές στο ευρύτερο 
περιβάλλον τους συμβάλλουν εξίσου στην εξέλιξη των κηλίδων.

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κάθε κηλίδα γεννιέται βαθιά μέσα στο δέρμα όταν τα μελανοκύτταρα αντιδρούν στους διάφορους 
παράγοντες (ήλιος, γήρανση, ορμόνες) και αρχίζουν να παράγουν υπερβολική ποσότητα μελανίνης.  
Αυτή η συσσώρευση μελανίνης αρχίζει να καταστρέφει την ομοιογένεια του χρωματικού τόνου της 
επιδερμίδας πριν καν η κηλίδα γίνει ορατή στην επιφάνεια.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το πλεόνασμα της μελανίνης ανεβαίνει στις ανώτερες στοιβάδες της επιδερμίδας. Η κηλίδα 
εγκαθίσταται στην επιδερμίδα και είναι πλέον ορατή. Η επιδερμίδα έχει χάσει την ομοιομορφία της.

3. ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ
Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των κηλίδων στην επιδερμίδα με τις κατάλληλες αγωγές και προϊόντα. 
Ωστόσο, οι κηλίδες θα επανεμφανιστούν. Αυτό συμβαίνει γιατί το πρόβλημα στο βάθος, στο δέρμα, 
παραμένει. Τα μελανοκύτταρα και το ευρύτερο περιβάλλον τους συνεχίζουν να είναι υπερδραστήρια και 
να παράγουν υπερβολική ποσότητα μελανίνης.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ

1 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 - ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ
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PigmenTclar
Η νέα δερματολογική φροντίδα διόρθωσης  
με αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας*

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ  
ΤΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΜΠΗΣ ΟΨΗΣ

* Μετρήσεις in vitro, κάτω από συνθήκες δοκιμής, στην ελάχιστη συγκέντρωση PhE-Resorcinol και κοζικού οξέως που απαιτείται για τη μείωση κατά 50% της έκφρασης
μελανίνης στη βασική στιβάδα, σε συν-καλλιέργεια μελανοκυττάρων και κερατινοκυττάρων.
** Σύγκριση αποδόσεων σε πρωτόκολλο μελέτης χρώσης κάτω από ακτίνες UV (0.3% PhE-Resorcinol + 0.3% LHA αντιστοιχεί σε 4% Υδροκινόνης).

PhE-Resorcinol  
σε συνδυασμό με  
Ferulic Acid και Gingko 
Το PhE-Resorcinol είναι συστατικό γνωστό για την αποχρωματική 
του δράση. Αναστέλλει τη δράση της τυροσινάσης, ένζυμο που 
ευθύνεται για την παραγωγή της μελανίνης. 
Η δράση του PhE-Resorcinol είναι πιο αποτελεσματική από το  
Κοζικό Οξύ* και εξίσου αποτελεσματική με την Υδροκινόνη**,  
το δερματολογικό συστατικό αναφοράς στην καταπολέμηση  
των κηλίδων. 
Η δράση της συμπληρώνεται από την ισχυρή αντιοξειδωτική δράση 
που προσφέρουν το Ferulic Acid και το Gingko.

LHA™ 
Αποκλειστικό δραστικό συστατικό των εργαστηρίων της  
La Roche-Posay με 7 φορές πιο ισχυρή απολεπιστική δράση από 
αυτή του Σαλικυλικού Οξέος με βέλτιστη ανοχή.  
Για πρώτη φορά συνδυάζεται  με το PhE-Resorcinol για ενισχυμένη 
δράση κατά των κηλίδων. Το LHA™ συμβάλλει στην επικεντρωμένη 
απολέπιση της κεράτινης στιβάδας για να επαναφέρει την 
ομοιομορφία στην επιδερμίδα, καθώς και να επιτρέψει την 
αποτελεσματικότερη διείσδυση των συστατικών.

ΝΙΑΣΙΝΑΜΙΔΗ 
Η Νιασιναμίδη, συστατικό γνωστό για την αντιφλεγμονώδη δράση 
του, συμβάλλει στην καταπράυνση του ευρύτερου περιβάλλοντος 
των μελανοκυττάρων. 

Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα  
χωρίς συμβιβασμό στην ανοχή  
ακόμα και για το ευαίσθητο δέρμα 
> Δραστικά συστατικά που έχουν επιλεχθεί για τη δράση τους  

κατά των κηλίδων αλλά και γιατί σέβονται ακόμα και το  
ευαίσθητο δέρμα. 

> Συνθέσεις χωρίς paraben.

> Υψηλή ανοχή ακόμα και για το ευαίσθητο δέρμα,  
δοκιμασμένη υπό δερματολογικό έλεγχο

* Η αποτελεσματικότητα του ορού κατά των κηλίδων διατηρήθηκε έως 3 εβδομάδες μετά τη διακοπή της χρήσης (χρήση 12 εβδομάδων) - Κοσμητο-κλινική μελέτη σε 30 άτομα .



Η επιδερμίδα ξαναβρίσκει την ομοιομορφία 
και τη φωτεινότητά της*. Οι κηλίδες, ακόμα  
και οι εγκατεστημένες, μειώνονται 
σημαντικά*. Και με διάρκεια**!

Το δέρμα προστατεύεται από την  
εμφάνιση κηλίδων.
Η επιδερμίδα είναι πιο φωτεινή.
Οι κηλίδες μειώνονται ορατά.

Oι μαύροι κύκλοι διορθώνονται ορατά.
Η περιοχή των ματιών γίνεται φωτεινή.
Το βλέμμα δείχνει ξεκούραστο.

PigmenTclar SERUM 
Ορός εντατικής διόρθωσης των κηλίδων

PigmenTclar EYES 
Διορθωτική κρέμα για τους  
μαύρους κύκλους

PigmenTclar UV SPF 30 
Καθημερινή φροντίδα για τη διόρθωση 
του χρωματικού τόνου

Eγκατεστημένες κηλίδες, ανομοιογενής 
χρωματικός τόνος, θαμπή όψη
Πρόσωπο και ντεκολτέ

Κηλίδες, θαμπή όψη
Πρόσωπο, ντεκολτέ, χέρια

Χρήση πρωί ή βράδυ.
Συνιστάται η χρήση αντηλιακού καθημερινά το πρωί 
για πρόληψη της εμφάνισης νέων κηλίδων.

Χρήση καθημερινά το πρωί.

Χρήση καθημερινά πρωί ή/και βράδυ.

*  Κοσμητοκλινική μελέτη σε 51 άτομα.
**  Η αποτελεσματικότητα του ορού διατηρήθηκε έως 3 εβδομάδες μετά τη διακοπή χρήσης  

(χρήση 12 εβδομάδων) - Κοσμητοκλινική μελέτη σε 30 άτομα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΦΟΔΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΥΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενυδατική υφή με χρωστικές που 
αντανακλούν το φως για βλέμμα πιο 
φωτεινό και ξεκούραστο.
Μεταλλικό στόμιο για άμεση αίσθηση 
δροσιάς. Στοχευμένη εφαρμογή 
γύρω από τα μάτια.

Ενυδατική υφή που προσφέρει άνεση.
Ιδανική για όλους τους τύπους 
δέρματος.

Λεπτόρρευστη ενυδατική υφή  
που απορροφάται άμεσα.

Έχει αποδειχθεί πλέον ότι οι μαύροι κύκλοι 
οφείλονται κυρίως στην υπερβολική παραγωγή 
μελανίνης, καθώς και στην κακή μικροκυκλοφορία 
στην περιοχή των ματιών.

> Απαλή απολέπιση για ομοιόμορφη όψη 
[LHA™]

> Διόρθωση των κηλίδων σε όλα τα στάδια εξέλιξής 
τους: δημιουργία, εγκατάσταση, επανεμφάνιση

 [PhE-Resorcinol + Ferulic Acid + Ginkgo]

> Δράση κατά της επανεμφάνισης των κηλίδων, 
ακόμα και μετά τη διακοπή χρήσης του ορού

 [LHA™ + Νιασιναμίδη]

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Υφή που αποτρέπει την προσκόλληση 
ρύπων στην επιδερμίδα

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ UVA
Καινοτόμο σύστημα φίλτρων 
UVB SPF 30-UVA PPD 15

ΚΑΤΑ TOY ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
Ferulic Acid + Ginkgo

> Αναστέλλει την παραγωγή μελανίνης 
[PhE-Resorcinol + Ferulic Acid + Ginkgo]

> Αποσυμφορεί και βελτιώνει τη 
μικροκυκλοφορία γύρω από τα μάτια

 [Kαφεΐνη]



Μέσα σε 4 εβδομάδες

Κλινικές δοκιμές, εμπνευσμένες από αυτές που διεξάγονται σε φαρμακευτικά 
εργαστήρια, αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του PIGMENTCLAR SERUM  
κατά των κηλίδων, καθώς και της δράσης του κατά της επανεμφάνισής τους*.
Η δράση του κατά των κηλίδων παρατηρείται από την πρώτη κιόλας εβδομάδα χρήσης 
του ορού, ενώ η αποτελεσματικότητά του διατηρείται αρκετές εβδομάδες  
μετά τη διακοπή χρήσης του.

PigmenTclar SERUM 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποτελεσματικότητα που αναγνωρίζεται  
από τις γυναίκες

* ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 36 γυναίκες με κηλίδες στη ράχη των χεριών, φωτότυποι Ι έως ΙΙΙ.
Εφαρμογή του ορού ή του εκδόχου το βράδυ στη ράχη των χεριών για 90 ημέρες (ένα χέρι για κάθε προϊόν). Εφαρμογή προστασίας UV με SPF 50+ UV το πρωί και στα δύο χέρια.
Αξιολόγηση με κλινική οπτική βαθμολόγηση.
**  Κοσμητο-κλινικές μελέτες σε 41 Καυκάσιες γυναίκες, αυτό-αξιολόγηση κατά τις Τ0 και Τ8 εβδομάδες κάτω από δερματολογικό έλεγχο.

> Σημαντική μείωση της έντασης των κηλίδων σε 4 εβδομάδες
> Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος διαρκεί ακόμα και 3 εβδομάδες μετά τη διακοπή της εφαρμογής    
   (εφαρμογή για 12 εβδομάδες)

88%
86%
80%

των γυναικών** 
√ έχουν αποκτήσει πιο φρέσκο τόνο επιδερμίδας

των γυναικών** 
√ δηλώνουν ότι η επιδερμίδα τους είναι πιο ομοιόμορφη

των γυναικών** 
√ δηλώνουν ότι η επιδερμίδα τους είναι πιο φωτεινή

Κλινική βαθμολόγηση μελάγχρωσης.

Pigmentclar Serum + Προστασία UV spf50+

εβδομάδα 4 ημέρα 1

Έκδοχο + Προστασία UV spf50+

εβδομάδα 12 εβδομάδα 15 

Διακοπή εφαρμογής
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5 λόγοι που κάνουν
τη La Roche-Posay μοναδική

1
2
3
4
5

H μάρκα που συστήνουν 
πάνω από 25.000 δερματολόγοι.
Σταθερός συνεργάτης του δερματολόγου για περισσότερα από  
30 χρόνια, προσφέρει συνεχή ιατρική κατάρτιση και ενημέρωση.

Προϊόντα που αλλάζουν τη ζωή του ευαίσθητου 
δέρματος.
Συνθέσεις με αυστηρά επιλεγμένα δραστικά συστατικά στην 
απολύτως απαραίτητη συγκέντρωση, που εξασφαλίζουν μέγιστη 
αποτελεσματικότητα και σεβασμό στο ευαίσθητο δέρμα.

Στην καρδιά κάθε προϊόντος,
το μοναδικό Ιαματικό Νερό της La Roche-Posay.
Πλούσιο σε Σελήνιο, έχει αποδεδειγμένη αντιοξειδωτική και 
καταπραϋντική δράση.

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.
Κλινικά τεκμηριωμένη ανοχή.
Δραστικά συστατικά υψηλής καθαρότητας με κλινικά 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Αφοσιωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος.
Προστασία της Ιαματικής Πηγής, οικολογικές συσκευασίες 
και σταδιακή μετατροπή των εργοστασίων της La Roche-Posay 
σε μονάδες παραγωγής φιλικές στο περιβάλλον.
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