
از علم برای شناسایی بهترین محصوالت مراقبت از 
پوست استفاده کنید.

مراقبت از پوست بر اساس DNA شما  

پوست شما  به  تا  برای شما  درمانی  برنامه  بهترین 
کمک کند که در بهترین حالت به نظر برسد.

حدس و گمان را از حوزه مراقبت پوست
کنار بگذارید

الونـــد خیابـــان  آرژانتیـــن،  میـــدان  تهـــران، 
٣ طبقـــه   ،٧ پـــالک  برمـــک،  بســـت  بـــن 
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یک آزمایش ژنتیکی است که بر روی DNA استخراج 
آزمایش  این  می شود.  انجام  دهان  مخاط  از  شده 
اطالعاتی در مورد ویژگی های خاص پوست شما و 
این  براساس  چگونگی حفظ سالمت و شادابی آن 

اطالعات ارائه می نماید.

SkinDNATM

اطالعات  دقیق �ترین   SkinDNATM ژنتیک  آزمایش 
در  شما  پوست  احتمالی  وضعیت  مورد  در  موجود 
آینده را به شما ارائه می�دهد. کسب آگاهی در مورد 
DNA تان به شما اجازه می �دهد تا خطرات ژنتیکی 
پوست خود را شناسایی کنید و اقدامات پیشگیرانه 
مناسب را انجام دهید تا در آینده وضعیت پوست 

شما بهبود پیدا کند.

SkinDNATM چرا من باید آزمایش ژنتیک
را انجام دهم؟

در سطح  را  پیری  فرایند   ۵  ،SkinDNATM ژنتیکی  آزمایش 
سلولی مورد بررسی قرار می �دهد.

اثرات  و  عملکرد  ساختار،  اساس  بر  شده  آزمایش  ژن �های 
متابولیک آن �ها بر پوست طبقه بندی شده �اند.

درهر گروه یکی از سه نتیجه ممکن ارائه می �گردد:
پرخطر، خطر متوسط یا کم خطر

این ۵ دسته، شیوه ای که پیری پوست درمان می�شود را
تغییر می�دهند.

گـروه هـای آزمایـش

زیبایی مبتنی بر دانش
SkinDNA آزمایش ژنتیک



پزشکی  توصیه�های  انواع  با  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ما 
احاطه شده�ایم. اما این به چه معنا است؟

خصوص  در   SkinDNATM آزمایش  از  شده  کسب  آگاهی 
اقدامات  مناسب �ترین  به  را  شما  می �تواند  پوست  سالمت 
پیشگیرانه سوق دهد. حتی اگر شما مو به مو توصیه های 
نمی کس  هیچ  دهید،  انجام  را  پوست  متخصصین  تمام 
که  کند  بینی  پیش  دقت  به  شما  به  کردن  نگاه  با  �تواند 

پوست شما چگونه پیر خواهد شد؟

آزمایش SkinDNATM به متخصصان اجازه می �دهد تا فراتر از 
توصیه های کلی برای همه بیماران عمل کنند و به نیازهای مراجعه 
کنندگان خود، بدون اتالف حتی یک ریال بر روی محصوالت یا 

درمان هایی که برای آنها بی فایده است، پاسخ دهند.

آیا این گزارش جایگزین توصیه متخصص
پوست من می�شود؟

جواب آزمایش شامل چه مواردی می شود؟ 

پروفایل ژنی
ژنتیکی  نشانگر  هر  تحلیل  و  تجزیه  شما،  ژنتیکی  پروفایل 

است که آزمایش شده است.

میانگین جهانی شاخص خطر در هر گروه 
این شاخص به افراد اجازه می دهد تا متوجه شوند که نتایج 
آن ها، در مقایسه با میانگین شاخص یک گروه برای افراد 

دیگر در نقاط مختلف دنیا چگونه می باشد.
را تشکیل می �دهد و  کالژن ۷۵ درصد وزن خشک پوست 

مقدار و کیفیت آن نقش مهمی در ظاهر پوست ایفا می�کند.
تغییرات کلیدی در ژن�های ما می �توانند مشخص کنند که آیا 
اینکه  یا  بوده  تعادل  در  کالژن  تخریب  و  ساخت  فرایند 
و  افتادگی  به  منجر  تواند  می  که  کالژن  تخریب  استعداد 

چروک زودرس پوست شود، غلبه دارد.

یک  دارای  نفر   ۳ هر  از  نفر   ۱ می دانستید؟  آیا 
را مستعد  آن ها  ژنتیکی است که پوست  تغییر 

تخریب تسریع یافته کالژن می کند.

گــروه اول

استحکام + قابلیت ارتجاع
(تخریب کالژن)

 (UV (تابش  بنفش  ماوراء  نور  معرض  در  مکرر  قرارگیری 
خورشید باعث پیری زودرس پوست و مجموعه ای دیگر از 
تغییرات عمیق پوست می�شود. اشعه ماوراء بنفش مسئول ۹۰ 
درصد عالئم پیری زودرس پوست، آسیب دیدگی پوست و 
سرطان پوست است. مشخص شده است که ژنتیک نقش 
مهمی در تعیین این مساله دارد که چقدر پوست ما می �تواند 

به طور طبیعی با صدمات ناشی ازنور خورشید مقابله کند.

یک  دارای  نفر   ۵ هر  از  نفر   ۲ می دانستید؟  آیا 
تغییر ژنتیکی هستند که برروی دفاع پوست آن

 ها در برابر نور UV تاثیر می گذارد.

گــروه سوم

آفتاب سوختگی و
افزایش میزان رنگدانه پوست

رادیکال �های آزاد، مولکول �های به شدت فعال با عمر کوتاه 
هستند که می �توانند عمًال به هر مولکولی در بدن ما ازجمله 
ساختارهای سلولی مهم موجود در بزرگ ترین عضو بدن که 
از آسیب رادیکال  پوست است، آسیب برسانند. این نوع 
آزاد باعث تولید رادیکال �های آزاد بیشتر می �شود. این یک 
واکنش زنجیره ای است که می �تواند باعث تخریب هر الیه 
از پوست، از جمله پوست زیرین (هیپودرم)، پوست (درم) و 

به ویژه آسیب پذیری اپیدرم شود.

آیا می دانستید؟   ۱ نفر از هر ۲ نفر به طور ژنتیکی مستعد 
است. پوست  اکسیدانی  آنتی  محفاظت  کاهش 

گــروه چهارم

آسیب ناشی از رادیکال های آزاد

81%

تخریب کالژن

طبیعی

تولید کالژن

طبیعی

 DG-TheoremTM از الگوریتم های آماری SkinDNATM

خاص خود برای آنالیز نتایج استفاده کرده و از این 
از  مراقبت  مواد  علمی  انتخاب  برای  الگوریتم ها 

پوست براساس نتایج ژنتیكی استفاده می كند.

توصیه های انتخاب شده علمی

اتصال گلوکز به مولکول های پروتئین زمانی رخ می�دهد که 
و  کالژن  فیبرهای  به  بدن  اضافی  گلوکز  مولکول های 
پل�های  اتصاالت می �تواند  این  االستین متصل می شوند. 
شیمیایی بین این پروتئین�ها ایجاد کند. فیبرهای متصل 
به قند می �توانند سخت شده، ارتجاع کمتری داشته باشند 
این صورت  یابد که در  بازسازی آن ها کاهش  توانایی  و 
می �تواند منجر به آسیب هایی چون شلی، ترک خوردگی 

و نازک شدن پوست شود.

آیا می دانستید؟ ۱ نفر از هر ۲ نفر از نظر ژنتیکی 
مستعد کاهش محافظت ژنتیکی در برابر اتصال 

گلوکز به مولکول های پروتئین است.

گــروه دوم

چین و چروک
(اتصال گلوکز به مولکول های

(AGE -پروتئین

گروه خطر و شاخص خطر شما در هر گروه
به  که  ازمایش  نتیجه  فرد،  ژنتیکی  پروفایل  بررسی  از  پس 
یکی از حالت های کم خطر، پرخطر و خطر متوسط می�باشد، 
مشخص می شود.همچنین شاخص خطر شما در هر گروه به 

شکل درصد بیان می شود.

التهاب اولین خط دفاعی پوست در برابر مهاجمان خارجی 
مانند باکتری ها و ویروس ها است. التهاب همچنین آغاز کننده 
فرایند ترمیم پوست است و آسیب به سلول های پوست ناشی 

از آالینده�ها و مواد شیمیایی روزانه را محدود می �کند.
ایجاد  حالت �های  شایع ترین  از  یکی  حد  از  بیش  التهاب 
پیری زودهنگام پوست است. اگرچه این واکنش در کوتاه 
صورت  به  التهاب  چنانچه  اما  است،  کننده  کمک  مدت 
داشته  مضری  بسیار  نقش  می �تواند  یابد،  ادامه  مداوم 
شامل  و  بوده  نامحسوس  اغلب  عالئم  این  باشد. 

حساسیت ، قرمزی و تحریک پوست هستند.

یک  دارای  نفر   ۵ هر  از  نفر   ۴ می دانستید؟  آیا 
بروز  باعث  می تواند  که  هستند  ژنتیکی  تغییر 

پاسخ التهابی بیش از اندازه شود.

گــروه پنجم

حساسیت و التهاب


