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Kolagen Naturalny SOUVRE INTERNATIONALE 

SERUM POD OCZY  

C0007 | 15 ml  

 

 OPIS PRODUKTU 

Delikatny krem przeznaczony do przeciwzmarszczkowej kuracji delikatnej i wrażliwej skóry wokół oczu. 

Preparat bogaty w Kolagen, Pepha®-Tight oraz Moist 24™ o wyjątkowych właściwościach nawilżających, 

ujędrniających i stymulujących. Zawarty w nim Eyeseryl® wzmaga mikrocyrkulacje i likwiduje obrzęki oraz 

cienie pod oczami, wyraźnie spłycając zmarszczki. Serum rewitalizuje i odbudowuje naskórek  

z uwzględnieniem szczególnej wrażliwości tej okolicy. Już od pierwszego zastosowania  

skóra wokół oczu staje się nawilżona, rozjaśniona i wygładzona. Serum nadaje spojrzeniu promienny blask.  

                   SKŁAD 

Aqua, Caprylic/Capric, Triglyceride, Butylene, Glycol, Glycerin, Borago Officinails Seed Oil, Isohexadecane, 

Isostearyl Neopentanoate, Methyl Gluceth-10, Sucrose Stearate, Dimethicone, Polymethylsilsesquioxane,  

Vinyl Dimethicone/Methicone (Root Extract), Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Collagen, Elastin, 

Pullulan, D-Panthenol, Glycine Soja (Soybean) Oil Unsaponifiables, Algae Extract,  

Aloes (Aloe Barbadensis) Extract, Acetyl Tetrapeptide-5, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-25, Caprylyl Glycol, Lactis Acid, 

Propylene Glycon, Sodium Polyacrylate, PEG-8, Carbomer, Triethanolamine, Phenoxyethanol.   

  SKŁADNIKI AKTYWNE 

Eyeseryl® – (aktywny tetrapeptyd) posiada silne właściwości przeciwobrzękowe, skutecznie i długotrwale likwiduje cienie i obrzęki 

wokół oczu. Satysfakcjonujące efekty widoczne są już po 15 dniach stosowania preparatu. Testy potwierdziły skuteczności Eyeserylu® 

w poprawie kondycji skóry wokół oczu: u 95% testujących kobiet nastąpiła redukcja obrzęków oraz cieni wokół oczu, 95% kobiet 

zauważyło gładszą i zdrowszą skórę.  

Moist 24™ – jest nowoczesnym składnikiem nawilżającym pozyskiwanym z pustynnej rośliny Imperata cylindrica.  

Składnik ten zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie skóry odczuwalne przez 24 godziny. Moist 24™ dostarcza znaczne ilości 

dwóch cennych związków: potasu oraz DMSP (naturalna cząsteczka 3-dimethylsulphopropionate). Synergistyczne działanie tych 

składników zapewnia właściwą równowagę osmotyczną w komórkach skóry, a co za tym idzie trwałe i wyraźne nawilżenie. 

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

Wyciąg 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 odżywianie. Ponadto, wyciąg z aloesu zawiera enzymy i hydroksykwasy wspomagające usuwanie martwych komórek 

naskórka i wspierających jego regeneracje a w tym samym przyczyniają się w sposób naturalny do przeciwdziałania starzeniu się skóry. 

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 
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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 przesuszaniem naskórka zapobiegając 

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

witaminy E sprzyjają również odtwarzaniu się nowy tkanek. 

Pepha®-Tight – jest bardzo nowoczesnym wyciągiem biotechnologicznym z mikroalg Nannochloropsis oculata połączonym ze specjalnie 

dobraną frakcja polisacharydów. Wykorzystywane mikroalgi przez setki lat swojej ewolucji wykształciły wiele niezwykłych 

mechanizmów obronnych bardzo cennych również dla ochrony skóry. Ponadto, algi te są bardzo bogatym źródłem esencjonalnych 

składników odżywczych takich jak: aminokwasy, efektywne antyoksydanty i witaminy w tym głównie: C i B12  . Składnik ten ma 

dwukierunkowe działanie. Po pierwsze zaraz po zastosowaniu zawarte w nim wyselekcjonowane polisacharydy napinają i wygładzają 

skórę wokół oczu dając natychmiastowy efekt liftingujący. Obok efektu natychmiastowego składnik ten ma również wymierne działanie 

długofalowe. Zawarte w nim antyoksydanty chronią komórki skóry przed stresem oksydacyjnym, który jest główną przyczyną starzenia 

się skóry. Składniki zawarte w Pepha®-Tight stymulują również syntezę kolagenu typu I, niezbędnego składnika jędrnej skóry. 

Długotrwałe działanie tego składnika owocuje wzrostem elastyczności i napięcia skóry, a także wygładzaniem zmarszczek. 

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) będącym 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. 

  DZIAŁANIE 

o Aktywna ochrona przed zbyt wczesnym starzeniem się skóry wokół oczu. 

o Pielęgnuje wymagającą i bardzo suchą skórę okolic oczu. 

o Nawilża, wygładza i ujędrnia. 

o Działa kojąco i łagodzi obrzęki. 

o Nadaje delikatny blask i uczucie wyjątkowej świeżości. 

o Ma wysoką wchłanialność.  

SPOSÓB UŻYCIA 

Rano i wieczorem, po dokładnym demakijażu, delikatnie wmasować niewielką ilość preparatu okrężnymi ruchami  

w skórę wokół oczu. Preparat nanosić od zewnętrznego kącika oka do wewnętrznego. 

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. 
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BADANIA DERMATOLOGICZNE 

Celem badania była ocena u zdrowego, dorosłego ochotnika lokalnej tolerancji skórnej produktu kosmetycznego poprzez jednokrotny 

test płatkowy rozszerzony. 

Badania zgodnie z wytycznymi prowadzone były przez lekarza dermatologa na grupie 40 probantów metodą prób kontaktowych (testem 

półotwartym rozszerzonym). 

Wśród badanej grupy 40 osób wszystkie osoby miały dodatni wywiad w kierunku alergii, w tym: 

• z wywiadem atopowym – 30,  

• z udokumentowaną alergią kontaktową – 11, 

• z nieudokumentowaną alergią (z wywiadu) – 19, 

• z nadwrażliwością skóry na kosmetyki, wyroby chemii gospodarczej i środki piorące – 40. 

Skóra w miejscach nakładania testu była prawidłowa, bez żadnych zmian chorobowych. Badany wyrób nanoszono  

w stężeniu handlowym. 

W grupie badanych 40 osób, w tym 40 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 tekstów kontaktowych półtrwałych stwierdzono, że badany pod względem 

dermatologicznym preparat odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą atopową i szczególnie wrażliwą,  

łatwo ulegającą podrażnieniom oraz spełnia wymagania stawiane wyrobom o deklarowanych właściwościach  

tzn. hipoalergicznych. 

     BADANIA APLIKACYJNE I APARATUROWE 

WYNIKI BADAŃ APLIKACYJNYCH  

Na podstawie badań lekarzy: dermatologa i okulisty, uwag i odczuć probantek-ochotniczek oraz obserwacji dyplomowanej 
kosmetyczki stwierdzono, że badany kosmetyk stosowany zgodnie z przeznaczeniem:  

➢   Nie wywoływał negatywnych objawów na skórze powiek i okolic oczu takich jak: obrzęk, zaczerwienienie, pieczenie, 
mrowienie lub świąd, tak w czasie trwania badań, jak i po ich zakończeniu. Objawy podrażnień nie występowały 
zarówno po zastosowaniu kosmetyku w codziennej pielęgnacji skóry w warunkach domowych, jaki i podczas zabiegu 
profesjonalnego. Wielokrotna aplikacja wyrobu w codziennej pielęgnacji skóry (2 razy dziennie, przez 4 tygodnie) nie 
wywoływała odczynów kontaktowych w miejscu stosowania.  

 

➢ Nie wywoływał podrażnienia aparatu ochronnego oka (powiek, brzegu powiek i spojówek).  

➢ Nie powodował uczucia ściągania skóry u 18 z 19 testujących. 1 osoba zgłosiła uczucie ściągania naskórka o średnim 
stopniu nasilenia, które jak wynikało z przeprowadzonego wywiadu kojarzyło się z większym napięciem skóry pod 
oczami i w związku z tym nie oceniała tego uczucia negatywnie.  

17.07.2012 Zatwierdzam do stosowania 

DATA PEŁNOMOCNIK DS. ZSZ 
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➢ Pozytywnie wpływał na stan i wygląd skóry powiek i okolic oczu. Poprawę nawilżenia i natłuszczenia oraz wygładzenie 
skóry zaobserwowała kosmetyczka oraz większość probantek już po kilkukrotnym jego zastosowaniu. Regularne 
stosowanie kosmetyku spowodowało, że skóra była bardziej napięta, wygładzona, a zmarszczki stały się mniej 
widoczne.  

➢ Kosmetyk może być polecany do:  

• codziennej pielęgnacji skóry okolic oczu i powiek, która jest słabo nawilżona, ma obniżona jędrność  
i elastyczność oraz widoczne zmarszczki mimiczne i statyczne,  

• stosowania w profilaktyce dla każdego typu skóry, jako bardzo skuteczny preparat zmniejszający skłonność do 
wysuszenia i wiotczenia skóry powiek i okolic oczu.  

 
Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku są ostre stany zapalne oczu i skóry okolic oczu, ostre i przewlekłe stany zapalne skóry 
wymagające leczenia farmakologicznego, przewlekłe alergiczne i niealergiczne zapalenia spojówek  
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:  

➢ Posiadał postać jednorodnej emulsji barwy białej, której konsystencję wszystkie probantki oraz kosmetyczka oceniły jako 
odpowiednia, delikatną.  

➢ Rozprowadzał się na skórze powiek i okolic oczu bardzo dobrze lub dobrze nie narażając  
jej na rozciąganie i mechaniczne drażnienie.  

➢ W odczuciu 58% probantek wchłaniał się bardzo szybko (do 1 min.), według kolejnych 42% testujących nieco dłużej, ale nie 
dłużej niż 5 min. Wykwalifikowana kosmetyczka oceniła, że kosmetyk wchłaniał się szybko (3-5min.).  

➢ Był wydajny w stosowaniu.  

➢ Zdaniem kosmetyczki oraz probantek badany preparat łagodził podrażnienia wywołane oczyszczaniem/demakijażem skóry, 
nadawał się do stosowania pod makijaż oraz nie wywierał negatywnego wpływu na trwałość makijażu.  

 
Ponadto bezpośrednio po wchłonięciu:  

 
➢ Wg 90% probantek i kosmetyczki pozostawiał na skórze akceptowalnej wielkości film.  

➢ Wg 95% testujących i kosmetyczki nie dawał uczucia nadmiernej lepkości skóry.  

➢ Wg 42% probantek poziom uczucia nawilżenia skóry był bardzo dobry, natomiast kolejne 58% oceniło  
to uczucie jako dobre.  

➢ 95% probantek oceniło uczucie natłuszczenia skóry było wyraźne/odpowiednie. Kosmetyczka oceniła działanie 
natłuszczające kosmetyku jako odpowiednie, zgodne z przeznaczeniem.  

➢ Uczucie wygładzenia skóry było zdaniem wszystkich probantek oraz kosmetyczki wyraźne.  
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Zdaniem kosmetyczki oraz probantek skóra po zastosowaniu kosmetyku była zmiękczona, wygładzona i przyjemna  
w dotyku.  

Badania aparaturowe wykonywane były w warunkach in vivo na skórze twarzy w okolicy oczu przed i po wielokrotnej aplikacji 
kosmetyku. Podczas tych badań oceniane było:  

• nawilżenie,  

• działanie przeciwzmarszczkowe (wygładzenie powierzchni naskórka, zmniejszenie nierówności powierzchni skóry – 
spłycenie zmarszczek),  

• poprawa kondycji skóry poprzez określenie jej parametrów biomechanicznych tj. jędrność  
i elastyczność skóry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są ostre stany zapalne skóry wymagające 

 leczenia farmakologicznego oraz nadwrażliwość na jego składniki. 

 

 


