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Kolagen Naturalny SOUVRE INTERNATIONALE 

Krem na dzień 

C0005 | 50 ml  

 

OPIS PRODUKTU 

Intensywnie odżywczy krem na dzień. Przeznaczony do każdego rodzaju skóry, 

szczególnie polecany dla cery zmęczonej i przesuszonej. Zawiera Kolagen  

i Matrixyl 3000, które posiadają silne właściwości przeciwzmarszczkowe. 

Ponadto nawilżają one skórę i zabezpieczają ją przed utratą wilgoci. Skóra staje 

się gładsza, poprawia się jej jędrność i sprężystość, zmarszczki ulegają spłyceniu. 

Witamina E oraz ekstrakt z Aloesu i Noni odżywiają skórę dzięki czemu nabiera 

ona właściwego, zdrowego kolorytu. D-Pantenol, Alantoina i ekstrakt z Centella 

asiatica łagodzą podrażnienia i koją stany zapalne, a olej z Ogórecznika i Sojadine 

nadają skórze elastyczności, likwidują szorstkość i skłonność do łuszczenia się. 

Preparat intensywnie odżywia, wygładza i nawilża skórę, pozostawiając ją 

odprężoną i pełną naturalnego blasku. 

       SKŁAD 

Aqua, Isopropyl Myristate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Polydecene, Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Gluceth-10, 
Isostearyl Neopentanoate, Borago Officinalis Seed Oil, Ceteh-10 Phosphate, Dicetyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol, 
Collagen, Allantoin, D-Panthenol, Elastin, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Triethanolamine, Aloes (Aloe Barbadensis) Extract, Glycine Soja 
(Soybean) Oil Unsaponifiables, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Morinda Citrifolia Fruit Extract, Centella Asiatica Extract, 
Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Gluconolactone, DMDM Hydantoin, Butylene Glycol, Iodopropynyl Butylcarbamate, 
Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Parfum, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Limonene. 

             SKŁADNIKI AKTYWNE 

KOLAGEN: jest białkiem, które stanowi ok. 30% całkowitej masy białka ludzkiego i aż 70% białka skóry. Kolagen wraz  

z elastyną tworzą w skórze właściwej elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość i jędrność a także stanowi podporę dla 

fibroblastów. Ponadto kolagen posiada nadzwyczajną zdolność wiązania wody przez co wpływa na prawidłowe nawilżenie skóry. 

Kolagen pobudza procesy odnowy, głęboko regeneruje, nawilża i ujędrnia skórę. 

MATRIXYL 3000: jest to nowoczesny składnik kosmetyków zawierający matrikiny. Te małe cząsteczki są nośnikami informacji  

o przebudowie i naprawie skóry. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom wnikają one w głąb skóry docierając aż do fibroblastów pobudzając 

je do namnażania i produkcji składników macierzy zewnątrzkomórkowej: kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za właściwą jędrność  

i elastyczność skóry, kwasu hialuronowego odpowiedzialnego za prawidłowe nawilżenie skóry a także fibronektyny, której zadaniem 

jest zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy składnikami macierzy. Dzięki takiemu złożonemu działaniu zmarszczki ulegają 

spłyceniu i zmniejszeniu, a drobne linie wygładzają się. Skóra staje się sprężysta, gładka i świetlista, po prostu odmłodzona. 

EKSTRAKT Z ALOESU: jest niezmiernie bogaty w cenne związki tj.: aminokwasy w tym aminokwasy egzogenne będące składnikiem NMF 

czyli Naturalnego Czynnika Nawilżającego, witaminy A ,C ,E witaminy z grupy B a także kwas foliowy - wszystkie bardzo ważne dla 

zdrowia skóry, mikro- i makroelementy wśród których najcenniejsze są: wapń, sód, potas, mangan, chrom i cynk, zapewniające skórze 

prawidłowe odżywienie. Ponadto wyciąg z aloesu zawiera enzymy i hydroksykwasy wspomagające usuwanie martwych komórek 

naskórka i wspierających jego regeneracje a tym samym przyczyniające się w sposób naturalny do przeciwdziałania starzeniu się skóry. 
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Ponadto aloes zawiera substancje o właściwościach ściągających, lekko odkażających i myjących. Bogactwo substancji zapewnia 

niezwykły komfort skóry szczególnie osobom o cerze suchej, wrażliwej skłonnej do podrażnień. Poprzez dostarczanie związków 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania skóry wyciąg z aloesu wyraźnie ją wzmacnia, a także przywraca jej jędrność, elastyczność 

oraz zdrowy koloryt. 

WITAMINA E: jest jednym z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. Witamina ta polecana jest do pielęgnacji każdego typu cery 

ale przede wszystkim dedykowana jest skórze dojrzałej borykającej się z niedostatecznym nawilżeniem, zmarszczkami oraz ziemistym 

kolorytem. „Witamina młodości”, jak często mawia się o witaminie E, wychwytuje wolne rodniki niszczące struktury skóry zapobiegając 

tym samym jej przedwczesnemu starzeniu i powstawaniu zmarszczek. Ponadto chroni ona przed przesuszeniem naskórka zapobiegając 

osłabieniu jego elastyczności i jędrności. Przywraca skórze jej młodzieńczą witalność i blask. Właściwości przeciwzapalne i regenerujące 

witaminy E sprzyjają również odtwarzaniu się nowych tkanek. 

FRUTILIQUID NONI PG: ekstrakt z owoców tropikalnej rośliny Morinda Citrifolia. Roślina ta od ponad 2000 lat stosowana jest przez 

polinezyjskich lekarzy i uzdrowicieli. Do dzisiaj znaleziono w Noni blisko 100 istotnych składników począwszy od magnezu, wapnia, 

fosforu, miedzi i żelaza po olbrzymią zawartość witaminy C, prowitaminy A, witamin z grupy B oraz szeregu wyjątkowych protein  

i enzymów. Wyciąg ten doskonale odżywia, witalizuje 8i regeneruje skórę, a także zapewnia jej prawidłowe nawilżenie. 

OLEJ Z OGÓRECZNIKA: jest niezwykle cennym surowcem wykorzystywanym tylko w najlepszych kosmetykach. Olej ten jest wskazany 
szczególnie dla skóry przesuszonej, popękanej i łuszczącej się. Zawiera duże ilości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT) w tym do 25% kwasu gamma-linolenowego (GLA) będący esencjonalnym składnikiem ludzkiego naskórka. Kwas ten jest 
niezbędny do utrzymania prawidłowych funkcji skóry. Olej z ogórecznika wyraźnie łagodzi wszelkie podrażnienia oraz wspomaga 
regenerację skóry przeciwdziałając jej przedwczesnemu starzeniu. Dzięki unikalnemu składowi reguluje wilgotność skóry, zmiękcza 
naskórek, zmniejsza napięcie tkanek i towarzyszący mu świąd. 

SOJADINE: składnik ten jest pozyskiwany z ziaren soi. Jego głównym składnikiem są fitosterole, które korzystnie działają na odbudowę 
tkanki łącznej. Pobudzają one fibroblasty do produkcji kolagenu widocznie redukując zmarszczki. Sterole ponadto odbudowują 
naturalny płaszcz lipidowy skóry zapewniając jej właściwe nawilżenie a także zabezpieczają ją przed szkodliwym wpływem środowiska. 
Sojadine stanowi naturalne źródło witaminy A i E, niezwykle cennych dla skóry dojrzałej. Składnik ten koi i łagodzi wszelkie stany zapalne 
skóry. 

EKSTRAKT z CENTELLA ASIATICA: roślina ta stosowana zewnętrznie działa silnie antyseptycznie, przeciwzapalnie  
i pojędrniająco. Wyciąg z tej rośliny ma zdolność modyfikowania struktury skóry i warstwy podskórnej. Związki zawarte  
w wyciągu z Centella Asiatica stymulują fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny. Ponadto wzmagają one syntezę kwasu 
hialuronowego. Wyciąg z Centella hamuje powstawanie zmarszczek oraz pozytywnie wpływa na krążenie podskórne  
i wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych. 

D-PANTENOL: aktywny biologicznie prekursor witaminy B5 (kwasu pantotenowego),który jest obecny we wszystkich żywych tkankach. 
Posiada wyjątkową zdolność wiązania wilgoci w skórze. Łagodzi podrażnienia i stany alergiczne. Przeciwdziała powstawaniu zmarszczek 
poprzez odżywianie i witalizację cery. Sprzyja zachowaniu młodzieńczego wyglądu. 

ALANTOINA: działa regenerująco, przyspiesza odnowę uszkodzonego naskórka. Wykazuje silne właściwości łagodzące  
i kojące. Zmniejsza pieczenie i zaczerwienienie skóry wrażliwej. Ma działanie nawilżające, powoduje wygładzenie  
i zmiękczanie skóry. Nadaje cerze zdrowy wygląd.  

 

   DZIAŁANIE 

• Silne właściwości przeciwzmarszczkowe. 

• Regeneruje i długotrwale odżywia. 

• Pielęgnuje, łagodzi podrażnienia. 

• Nawilża, uelastycznia, wygładza. 



 
 

3 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

Niewielką ilość kremu nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wklepać. Produkt całoroczny, doskonały pod 

makijaż. Stosować codziennie rano. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów stosować kompleksowo z innymi kosmetykami tej samej  

firmy. 

       ZALECENIA 

Produkt hipoalergiczny. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z ostrymi stanami zapalnymi skóry wymagającymi leczenia 

farmakologicznego oraz przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu. Unikać kontaktu z oczami. 

 

 

09.03.2013 Zatwierdzam do stosowania 

DATA PEŁNOMOCNIK DS. ZSZ 

 

BADANIA DERMATOLOGICZNE 

Celem badania była ocena u zdrowego, dorosłego ochotnika lokalnej tolerancji skórnej produktu kosmetycznego poprzez jednokrotny 
test płatkowy. Badania, zgodnie z wytycznymi, prowadzone były przez lekarza dermatologa na grupie 20 probantów metodą prób 
kontaktowych (testem półotwartym rozszerzonym). Wśród badanej grupy 20 osób wszystkie osoby miały dodatni wywiad w kierunku 
alergii, jednakże żadna z osób nie miała udokumentowanej nadwrażliwości, jak również w wywiadzie nie zgłaszała niepożądanych 
reakcji na poszczególne składniki badanego wyrobu. Skóra w miejscu nakładania testu była prawidłowa, bez żadnych zmian 
chorobowych. Badany wyrób nanoszono w stężeniu handlowym. W grupie badanych 20 osób, w tym 20 z dodatnim wywiadem 
alergicznym nie stwierdzono dodatnich odczynów, co świadczy o tym, że badany wyrób nie wykazuje właściwości drażniących lub 
uczulających. Na podstawie wyników przeprowadzonych testów kontaktowych półtrwałych stwierdzono, że badany pod względem 
dermatologicznym preparat spełnia wymagania stawiane wyrobom kosmetycznym odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. 

     BADANIA APLIKACYJNE I APARATUROWE 

WYNIKI BADAŃ APLIKACYJNYCH  

Do badań aplikacyjnych lekarz dermatolog zakwalifikował 13 kobiet w wieku od 31 do 49 lat o różnych rodzajach cery,  

w tym, o cerze: normalnej – 2 osoby, suchej – 1 osoba, mieszanej z przewagą suchej - 2 osoby oraz mieszanej z przewagą tłustej – 9 

osób. Skóra twarzy u zdecydowanej większości probantek posiadała zmieniony, szaro-ziemisty koloryt, zwiększoną szorstkość i obniżoną 

elastyczność oraz była przesuszona. Taki stan skóry w dużej mierze był wynikiem albo niewłaściwej jej pielęgnacji albo wynikał z 

charakteru wykonywanych codziennie czynności zawodowych, środowiska pracy (długotrwała praca przy komputerze, zmienne warunki 

atmosferyczne, niska wilgotność, dym papierosowy itp.), a także stylu życia (stres, emocje, krótki czas snu). U wszystkich probantek w 

okolicach oczu występowały liczne zmarszczki mimiczne i statyczne. U 5 probantek na policzkach i na skrzydełkach nosa występowały 

drobne, rozszerzone naczynia krwionośne. Ponadto skóra twarzy zdecydowanej większości probantek była delikatna i wrażliwa, często 

reagująca, jak wynikało z wywiadu, podrażnieniom typu: zaczerwienienie, pieczenie i/lub pierzchnięciem na chlorowaną wodę oraz 

niektóre preparaty myjące oraz pielęgnacyjne, jak również niekorzystne czynniki środowiskowe (wiatr). Skóra w miejscu stosowania 

kremu była badana przez lekarza dermatologa przed i po zakończeniu badania, a w trakcie prowadzenia badań poddawana ocenom 

kontrolnym. W chwili przystąpienia do badań skóra była bez zmian chorobowych i nie wykazywała objawów podrażnień. Badania  

w warunkach kontrolowanych (Laboratoryjny Gabinet Kosmetyczny) polegały na profesjonalnym stosowaniu przez dyplomowaną 
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kosmetyczkę badanego wyrobu 2x w tygodniu przez okres 4 tygodni w połączeniu z trzema innymi preparatami z tej samej serii, czyli 

tonikiem, peelingiem oraz zamiennie Kremem na Noc. W pozostałe dni produkt był testowany zgodnie z zalecanym sposobem użycia.  

Pozostałe probantki stosowały badany preparat w warunkach domowych przez okres 4 tygodni w połączeniu z trzema innymi 

preparatami z tej samej serii wymienionymi powyżej zgodnie z zalecanym sposobem użycia. Na wynik badań mogły mieć wpływ takie  

czynniki jak: rodzaj i stan skóry, uwarunkowane genetycznie cechy osobnicze, indywidualne upodobania, tryb życia i rodzaj pracy, 

warunki środowiska naturalnego. Na podstawie badań lekarza dermatologa, uwag i odczuć probantek-ochotniczek oraz obserwacji 

dyplomowanej kosmetyczki stwierdzono, że badany kosmetyk stosowany zgodnie z przeznaczeniem: 

➢ Nie wywoływał negatywnych objawów na skórze takich jak: zaczerwienienie, pieczenie, mrowienie lub świąd nawet u osób  

o skórze wrażliwej, skłonnej do wysuszania i negatywnie reagującej na czynniki środowiska zewnętrznego. Objawy podrażnień 

nie występowały zarówno po zastosowaniu kosmetyku w codziennej pielęgnacji skóry w warunkach domowych, jaki i podczas 

zabiegu profesjonalnego.  

➢  Był dobrze tolerowany przez skórę, ponieważ w badanej grupie probantek nie zaobserwowano żadnych negatywnych  

(tak subiektywnych, jak i obiektywnych) objawów.  

➢ Nie drażnił skóry okolic oczu. Nie odnotowano podczas trwania badania zarówno w warunkach domowych jak  

i w gabinecie kosmetycznym objawów zaczerwienienia, pieczenia śluzówki oka czy też łzawienia, tak w czasie zalegania kremu 

jak i po jego wchłonięciu.  

➢ Nie wywoływał, u żadnej z probantek podczas systematycznego stosowania, uczucia ściągania naskórka.  

➢ Nie wpływał negatywnie na stan rozszerzonych naczyń krwionośnych ani na skórę w ich obrębie, nie zaobserwowano  
też powstawania nowych.  

➢ Korzystnie wpływał na poprawę wyglądu i stanu skóry, już po kilkukrotnym zastosowaniu. Jak wynikało  
z wywiadu, skóra odzyskiwała naturalny, zdrowy koloryt, była zdecydowanie lepiej nawilżona, wyraźnie wygładzona oraz 
stawała się znacznie odporniejsza na zmęczenie i negatywny wpływ środowiska zewnętrznego.  

➢ Pozostawiał na skórze film ochronny, który w opinii probantek skutecznie chronił skórę przed słońcem, wiatrem oraz innymi 
szkodliwymi dla skóry czynnikami atmosferycznymi, a także skutecznie zapobiegał okresowemu przesuszaniu skóry.  

➢ Bezpośrednio po zastosowaniu dawał wyraźnie odczucie nawilżenia skóry oraz zmniejszenia jej szorstkości. Wygładzenie 
naskórka odczuwała zdecydowana większość probantek. Ponadto po zastosowaniu kemu znikało uczucie szorstkości skóry 
spowodowane środkami myjącymi lub czynnikami zewnętrznymi.  
 

➢ Zdaniem kosmetyczki oraz zdecydowanej większości testujących badany krem mógł być stosowany pod makijaż m.in. ze 
względu na delikatną konsystencję, która ułatwiała jego wykonanie i nie wpływała negatywnie na jego trwałość.  

➢ Systematyczne stosowanie poprawiało nawilżenie i natłuszczenie skóry oraz chroniło i zapobiegało wysuszeniu skóry dzięki 
czemu, naskórek tracił nadmierną szorstkość, stawał się bardziej gładki, miękki i przyjemny w dotyku.  

➢ Systematyczne stosowanie poprawiało ponadto jędrność i elastyczność skóry. Zdaniem probantek znacznie później pojawiały 
się oznaki zmęczenia. Skóra twarzy w ich odczuciu wykazywała zwiększoną odporność na stres i zmęczenie.  

➢ Krem na dzień działał odmładzająco – wygładzał i wyrównywał naskórek dzięki czemu optycznie zmniejszała się widoczność 
zmarszczek. Efekty odmłodzenia wyglądu skóry twarzy były wg 70% probantek wyraźne.  

➢ Zdaniem kosmetyczki i probantek systematyczne stosowanie poprawiało ogólny wygląd oraz kondycję skóry twarzy: 
wygładzając i zmniejszając szorstkość naskórka, skutecznie hamując nadwrażliwość skóry na działanie czynników 
podrażniających.  
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Zdaniem lekarza dermatologa Krem na Dzień może być polecany:  

• Do stosowania na dzień zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak i w warunkach domowych, osobom których skóra na skutek 
zmęczenia i stresu ma dużą skłonność do okresowych spadków napięcia i przesuszenia,  
o obniżonej jędrności i elastyczności uwidaczniających się pogorszeniem owalu twarzy, zwiększoną widocznością zmarszczek.  

• W profilaktyce, dla każdego typu cery, jako skuteczny środek opóźniający proces starzenia się skóry.  
 

Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku są ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia farmakologicznego oraz stwierdzona 
alergia lub nadwrażliwość na jego składniki. Na podstawie wyników badań ankietowych, obserwacji dyplomowanej kosmetyczki oraz 
subiektywnych odczuć probantek zakwalifikowanych do badań (wywiady) stwierdzono, że badany kosmetyk:  

➢ Miał postać przyjemnej w dotyku emulsji o lekkiej konsystencji, którą wszystkie probantki oraz kosmetyczka oceniły jako 
odpowiednią, ułatwiającą dozowanie oraz równomiernie rozprowadzanie kosmetyku na skórze twarzy.  

➢ Posiadał zapach, który przez kosmetyczkę i większość probantek został oceniony jako przyjemny  
o odpowiedniej intensywności.  

➢ Rozprowadzał się na skórze bardzo dobrze lub dobrze, z łagodnym poślizgiem co zdecydowanie ułatwiało jego 
wmasowywanie w skórę, nie narażając jej na rozciąganie i mechaniczne drażnienie.  

➢  Wchłaniał się szybko (w czasie od 1 min. do 5 min.), pozostawiając na jej powierzchni odczuwalny „film ochronny” nie 
powodujący, u zdecydowanej większości probantek, uczucia nadmiernego przeciążenia  
i „tłustości”.  

Na podstawie badań ankietowych wykazano, że regularne stosowanie badanego kosmetyku w codziennej pielęgnacji skóry twarzy:  

➢ Poprawia nawilżenie i natłuszczenie skóry.  

➢ Wygładza i poprawia napięcie skóry.  

➢ Ujędrniło i uelastyczniło skórę.  

➢ Wygładza bruzdy i spłyca zmarszczki zmniejszając ich widoczność.  

➢ Poprawia ogólny wygląd twarzy.  
 

 

 

 

 

 

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są ostre stany zapalne skóry wymagające 

 leczenia farmakologicznego oraz nadwrażliwość na jego składniki. 

 

 


