Hoe komt het dat ik
rimpels krijg?
Naar gelang we ouder worden, neemt de kwaliteit
en de kwantiteit van de weefsels die zorgen voor de
stevigheid (collageen) en elasticiteit (elastine) van
de huid af. De huid wordt dus slapper en stugger.
In de loop van de jaren nemen de kenmerken van
veroudering steeds verder toe. Een verouderende
huid is kwetsbaar, slap (omwille van verlies van
elasticiteit) en droog.

Zijn alle rimpels
hetzelfde?
Niet alle rimpels zijn hetzelfde. Ruwweg kunnen ze
worden ingedeeld in 3 categorieën.
1. Fijne rimpels. Ze ontstaan door vermindering
van elastine vezels in de huid. Wanneer de huid
tussen twee vingers zeer licht wordt aangespannen verdwijnen deze rimpels.
2. Diepe rimpels die in feite meer groeven en
plooien zijn.
3. Fronsrimpels. Ze ontstaan niet door verslapping
van de huid, maar door het bewust of onbewust
aanspannen van de huidspieren.

Tips om rimpels te
voorkomen

Waarom Pannobase +
retinol gebruiken?
PANNOBASE + RETINOL verjongt de huid
en beperkt de vorming van rimpels tot een
minimum

VOOR Wie ?
• mensen met een verouderde huid
• mensen met een jonge of normale huid (om
de vorming van rimpels tot een minumum te
beperken)
• mensen met een droge huid

Waar te koop?
PANNOBASE + RETINOL is te koop in de
apotheek. Een tube van 30 ml kost 19,95 euro.

Functie van retinol
• behandelt de symptomen van huidveroudering
• zorgt voor een versnelde huidvernieuwing
• is geschikt voor alle soorten rimpels

Gezond eten
Anti-oxydanten in gezonde voeding gaan
vrije radicalen te lijf. Die vrije radicalen spelen een belangrijke rol in het huidverouderingsproces. Het zijn agressieve moleculen
die schade aanbrengen aan de huidcellen
en daarmee ook aan de weefsels die zorgen
voor de stevigheid en elasticiteit van de huid.

Stoppen met roken

Rimpels beu? Rimpels vermijden?

Roken zorgt ervoor dat elastine en bindweefsel wordt afgebroken wat aanleiding
kan geven tot het vervroegd optreden van
rimpels.

Vermijd overvloedig zonnebaden
Ultraviolette straling in zonlicht en zonnebanken versnelt het verouderingsproces.
Verstandig zonnen is dus de boodschap.
Gebruik een verzorgingsproduct die vrije
radicalen bestrijdt, de huid beschermt tegen
zonlicht, uitdroging van de huid tegengaat
en de huidfuncties stimuleert zodoende een
goede zonbescherming van groot belang is
om de rimpelontwikkeling af te remmen.

PANNOBASE + ReTINOL
Pannobase + retinol is een product van:
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Bestrijdt rimpels
Verjongt de huid
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