
A világ egyik vezető kozmetikai laboratóriumában eltöltött 15 év 

után Carole Foussé megalapította saját bőrgyógyászati laborató-

riumát, a Laboratoires d’Anjou-t, és a CEBELIA termékcsaládot, 

mely hatékony megoldást nyújt a bőrgyógyászati-esztétikai bőr-

ápolásban. 

Carol számára egyértelművé vált, hogy az idő múlása, az időjárási viszonyok, az egészségügyi 

problémák és az orvosi beavatkozások miatt a bőr sérülékennyé válhat, egyensúlya könnyen 

felborul. A bőr előnytelen változásai elégedetlenséget, pszichológiai problémát okozhatnak vi-

selőjük számára. 

A CEBELIA termékek olyan férfiak és nők számára készültek, akik bőrüket szeretnék vonzónak 

és fiatalosnak tudni, de ami a legfontosabb, egészségesnek is. A CEBELIA termékcsalád tagjai 

meggátolják és lassítják a bőr idő előtti öregedését, meghosszabbítják az orvosi és esztétikai be-

avatkozások eredményét és támogatják a bőr-

sérülések során a regenerálódás folyamatát.

A CEBELIA termékeket a francia tudományos 

kutató tanáccsal (CNRS) és a francia orvos-

kutató csoport (INSERM) együttműködésé-

vel úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljenek 

az idő és/vagy az egészségügyi, esztétikai 

kezelések miatt elgyengült bőr szükségletei 

számára. A fejlesztések során olyan innova-

tív, szabadalmazott formulákat hoztak létre, 

melyek a minimumra csökkentik az allergi-

ás reakciók kockázatát. A szabadalmaztatott 

összetevőkkel (Oligopeptide®, CNRS-ANJOU, 

Laminin-5 peptide-származék) és növényi ki-

vonatok használatával  (feketeribizli, vadgesz-

tenye, mandula-, olivaolaj, hárs-kivonat) gyors, 

eredményes és látható javulás érhető el a bőr 

szöveteiben.

eventuspharma.com

Gyártó: Laboratoires D’ Anjou – Párizs

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 

Eventus Pharma Kft.

4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 60.

Tel.: +36 42 402 008 • Fax: +36 42 401 066
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Laminin 5. Cassis. E scine. Balzsam
Cassis: feketeribizli kivonat, Escine: vadgesztenye-kivonat
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Vízbázisú szilikongél, illat- és tartósítószer-mentes

Az esztétikai gyakorlatban
•  Lézerkezelés után

•  Injekciós kezelések előtt és után (hyaluronsav)

•  Mesolift után 

•  Műtéti hegekre (mellplasztika, face-lifting, orrplasztika, 

   szemhéjplasztika, stb.)

•  Sebekre

•  Nyálkahártya sérülésekre

eventuspharma.com

Szabadalmaztatott összetevő
Peptid töredék Laminin-5-ből

Titrát Cassis (feketeribizli)-kivonat

Escin, titrált kivonat vadgesztenyéből

Tulajdonságok
Regeneráló hatású

Véraláfutásra

Ödémára

Az L.C.E. balzsam egy olyan innovatív és praktikus 

termék, amely globálisan hat: regenerálja a felületi sé-

rüléseket, csillapítja a zúzódásokat, duzzanatokat és 

a bőrpírt. A bőr gyorsabban visszanyeri egészséges 

egyensúlyát.

Elnyerte a les Victoires de la Beauté díjat, 

melyet fogyasztókból álló zsűri hagyott jóvá.

sebekre
véraláfutásokra

ödémás bőrre



A Laminin 5 - kivonatnak (LN-5) biológiai funkcióját tekintve elengedhetetlen sze-

repe van a bőrszövet regenerálódásában.

A Laboratories d’Anjou és Patricia Rouselles – világhírű LN-5 szakértő – CNRS1 csa-

pata közösen folytatott vizsgálatot az LN-5 peptid-töredék adhéziós tulajdonságaival 

kapcsolatban. Így lehetővé vált annak bebizonyítása és szabadalmaztatása, hogy az 

LN-5 kivonata helyettesítheti a természetes, hiányzó vagy károsodott kötőfehérjét.

1 Nemzeti Tudományos Kutatóközpont, 2 Aktív összetevők nélkül

Az L.C.E. balzsam kontra placebo2 hatásosságának és tolerálhatóságának 

kiértékelése lábujjközi repedéseken

P. HUMBERT professzor - St Jacques kórház - BESANCON

Ez a tanulmány kiemelte a gyors, előnyös hatásokat:

• 40%-os gyógyulást figyeltek meg 14 napi használat után a repedéseken 

alkalmazva, a  placebo 10%-os hatásával szemben

• 70%-os gyógyulást figyeltek meg 28 napi használat után a repedéseken 

alkalmazva, a placebo 20%-os eredményével szemben

A CEBELIA L.C.E. balzsam gyorsabban gyógyítja a lábujjközi repedéseket, mint 

a placebo: a „súlyos” és „középsúlyos” tünetek teljesen eltűntek a 14. napra.

eventuspharma.com
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%-os gyógyulás

gyógyszeradalékanyag

L.C.E. balzsam

A bőr visszanyeri egészséges egyensúlyát



lábra és testre

Ajánlott
Száraz bőrre, viszketésre, bőrpír ápolására

• (lézeres) szőrtelenítés után

• sebészeti beavatkozások után (mellplasztika, zsírleszívás)

• állapotos nőknek a terhességi csíkok megelőzésére a has vonalában

• napozás után

• alkalmas kombinált bőrtípusokra is 

Nyugtató és Tápláló 
Testápoló Tej

Szárazság ellen

Viszketés ellen 

Bőrpír ellen

eventuspharma.com

 Glicerin
• hidratáló

• bőrlágyító

 Édesmandula-olaj
• bőrfeltöltő

• csillapítja a bőrirritációt

• F-vitaminnal, amely szabályozza 

a hiperkeratózist 

 Hársfavirág-kivonat
• hydrolate: szolubilis esszencia-olaj molekulák

• farnesol: nyugtató tulajdonságú

 Természetes bisabolol 
• gyulladáscsökkentő, nyugtató hatású

• természetes, kétszer olyan hatékony, 

mint a szintetikus formája

 Allantoin
• stimulálja a sejt reprodukciót, antibakteriális hatású

• sebgyógyító



I/A TESZT CÉLJA
A CEBELIA Nyugtató és tápláló testápoló tej kozmetológiai hatékonyságát Montpellierben C. 

Jeandel professzor vezetésével tesztelték xerosis és  pruritus senile esetén.

II/ ELJÁRÁS
A CEBELIA Nyugtató és tápláló testápoló tejet a kórházi ápoló k nak három héten keresztül min-

den nap naponta egyszer kellett alkal mazniuk. A páci  en se ket az osz tály vezető beleegyezésével 

választották ki. A kér dő ívet, melyeket Doctor S. Meaume hagyott jóvá, az ápolók töltötték ki.

III/ TESZTALANYOK TOBORZÁSA
28 pácienst gyűjtöttek össze, akik közül 21 nő volt:

54%-uk rendszeresen használt valamilyen testápoló terméket, és négy kivételével mindegyi-

küknek száraz, köztük 13-nak (46%) nagyon száraz volt a bőre.

11 vizsgálati alanynak vakarásból eredő horzsolások voltak a karján és a lábán, néhány esetben 

a farpofákon és a hátukon is.

IV/ A TESZTTERMÉK ALKALMAZÁSA
Öt kivételével az összes páciens használta a CEBELIA Nyugtató és tápláló testápoló tejet rend-

szeresen, legalább négyszer-ötször egy héten. Mindenki alkalmazta a lábára, 28 páciensből 17 

pedig egész testére.

V/ EREDMÉNYEK
1/ Hidratáltság és komfortérzet
Az esetek 96%-ban (28-ból 27 esetben) a bőrt kellemes tapintásúnak, és 93%-ban (28-ból 26-

an) jól hidratáltnak ítélték.

2/Viszketés
A 11 érintett páciens 80%-ának a viszketésből eredő horzsolások egyértelműen csökkentek: 

hat ember úgy találta, hogy eltűntek, hárman úgy gondolták, csökkentek, és két páciens úgy 

vélte  -beleértve egyet, aki csak kétszer-háromszor használta egy héten-, hogy nem változtak.

3/ Kozmetika
A terméket nagyra értékelték kellemes állagának, könnyű alkalmazhatóságának, könnyen használ-

ható pumpás flakonjának és illatának köszönhetően.

VI/ KÖVETKEZTETÉSEK
A CEBELIA Nyugtató és tápláló testápoló 

tejjel elégedettek voltak mind a páciensek, 

mind a kórházi személyzet. Elmondható, 

hogy a kezelt páciensek közép- és hosszú 

távú kórházi tartózkodása alatt jobb közérze-

tet, komfortérzetet biztosított. 

A termék hatékonyságát alátámasztó teszt:

eventuspharma.com

Összesen

változatlan kevesebb eltűntek

Vakarásból eredő horzsolások 3 heti teszt után



 Oligopeptide® - LN-5 töredék
1. Visszaállítja a DEJ (dermális-epidermális junkció) 

mechanikus és biológiai tulajdonságait

2. Megerősíti a bőr szerkezetét

3. Regenerálja a bőrt

Tocopherol Acetát - E-vitamin származék
1. Antioxidáns

2. Védi a sejtmembránt (lipid peroxidáció)

Édesmandula-olaj és phytosqualane 
1. Bőrpuhító és restruktúráló tulajdonságok

2. Rugalmasabbá teszik a bőrt

Allantoin
1. Stimulálja a sejtműködést

2. Puhítja a bőrt

Az eredmény  a bőrszerkezet, újjáépül feszesebb, egyenletesebb lesz

Ajánlott
Száraz, rugalmasságából vesztett, elvékonyodott bőrre

Isotretinoin, illetve AHA kezelések mellékhatásainak kivédésére

Használható önmagában vagy peeling, lézeres kezelések, 

arcfeltöltő esztétikai eljárások kiegészítésére, hatásuk fokozására is.
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Az első öregedésgátló formula aktív 

laminin 5-kivonattal

arcra & nyakra

Öregedésgátló 
intenzív krém

eventuspharma.com



Intenzív Öregedésgátlás

Látható Eredmények

A Laminin 5 - kivonatnak (LN-5) biológiai funkcióját tekintve elengedhetetlen szerepe van 

a bőrszövet regenerálódásában.

A Laboratories d’Anjou és Patricia Rouselles – világhírű LN-5 szakértő – CNRS csapata 

közösen folytatott vizsgálatot  az LN-5 peptid-töredék adhéziós tulajdonságaival kap-

csolatban. Így lehetővé vált annak bebizonyítása és szabadalmaztatása, hogy az LN-5 

kivonata helyettesítheti a természetes, hiányzó vagy károsodott kötőfehérjét.

1 Nemzeti Tudományos Kutatóközpont, 2 17 eset, napi 1 alkalmazás, mérések a T0 és T1 hónapban

Dr Nadine Pommarede Párizsban végzett klinikai tesztje1, 

Topográfiai és fizikai mérések a SKINEVIDENCEPRO-val

Mérhető hatás már egy hónap használat után2

A páciensek 100%-a azonnali komfort érzésről számolt be
1. Megszünteti a bőrfeszülés érzését

2. A bőr visszanyeri rugalmasságát és ragyogását

3. Komfortérzés, simaság, tápláltság

4. Könnyű felszívódás zsíros érzet nélkül

 Anizotrópiás index: -16%-tól maximum -46%-ig 

Az eredmény  a T1 hónapban a mikroszerkezet újraépül, a bőr feszesebbé válik

  Egyenetlenségi index : -7%-tól maximum -30%-ig

Az eredmény  Egy hónap használat után a bőr egyenletesebbé, simábbá válik
T0      T1 hónap          

T0      T1 hónap          

eventuspharma.com



Eltünteti a barna foltokat, 

egyenletes bőrszínt biztosít

Arcra és kézre
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Barna foltok: májfoltok, szeplők, 
terhességi foltok, orvosi hegek

Innovatív, szabadalmaztatott összetétel

 Pekalin, szabadalmaztatott 
hatóanyag
• gátolja a PKA-t

• savasítja a melanoszómák pH-ját

 C-vitamin (glükózzal stabilizált)

• gátolja a tyrosinase működését 

 PP-vitamin vagy niacinamid
(a B3-vitamin aktív alakja)

• meggátolja a melanoszóma transzfert

 Glycolsav vagy AHA
• hámlasztja a bőrt és elősegíti az aktív 

összetevők hatékonyabb működését

Látható eredmények
A barna foltok eltűnnek, a bőr színe egyenletesebbé válik.

eventuspharma.com

Depigmentáló krém



Az epidermisz színét a bőr pigmentációja adja. 

Ezt a melanin működése határozza meg. Az 

élet bizonyos szakaszaiban a melanogenezis 

zavara hiperpigmentációt okozhat. Ez külö-

nösen szemmel láthatóvá válik néhány nő 

esetében a terhesség ideje alatt (terhességi 

foltok), gyulladt bőrsérülések, sebhelyek kör-

nyékén és gyakran előfordulhat a bőr örege-

dése kapcsán, főleg a napsugarak hatására, 

barna színű elváltozások formájában az arc, a 

kéz és a dekoltázs bőrén.

UV sugárzás hatására, normál működé-

sű bőr esetében, hormonok és enzimek 

(α-MSH, PKA, tyrosinase, stb.) befolyásolják a 

melanintermelődést. A termelt pigmentek a 

melanoszómákban tárolódnak, majd a bőr fel-

ső rétegeibe jutnak. A nagyobb melanoszóma-

szám sötétebb bőrszínt eredményez. Ez a 

jelenség a barnulás, mely normális esetben 

egységes pigmentációt eredményez.

Azonban, ha a folyamatot valami megzavarja, 

a pigmentáció nem lesz egységes és barna 

színű elváltozások jelennek meg a bőr fel-

színén. A melanogenezis különböző stádiu-

mai károsodhatnak. Ezért fontos, hogy ezt a 

jelenséget komplexen kezeljük, ha teljesen 

meg akarjuk szüntetni.

Új, melanin-működést szabályzó 
innováció

A PEKALIN (szabadalmazott INSERM1-AN-

JOU találmány) módosítja a melanoszómákon 

belüli pH-értéket, amely meghatározó szere-

pet játszik a melanogenezis szabályozásában.

A kutatást Doctor Balloti (895-ös INSERM 

egység) és Professor Ortonne (a bőr-

gyógyászati osztály vezetője - Archet kór-

ház - 634-es INSERM egység) végezték

A szabadalmazott aktív hatóanyag működé-

se folytán a melanoszómákon belül megvál-

tozik a pH-érték (savassá válik: pH<7), amely 

meggátolja a melanogenezist. A tyrosinase 

és más melanogenezisben részt vevő enzi-

mek katalitikus szakaszai a melanoszómán 

belül helyezkednek el. Ennek következtében 

a pH savasítása meggátolja működésüket.

Ez gátolja a protein kináz A-t (PKA), amely 

blokkolja a tyrosinase gén transzkripciót, s 

ezáltal a melanin szintézisét is.

Összefoglalva, blokkolja az intracellularis 

melanin szintézist azáltal, hogy meggátolja a 

PKA-t.

• A Pekalin teszt eredménye

A PEKALIN meggátolja a melanin-szintézist.

eventuspharma.com
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AHA: 
hámlasztó 

hatású, az aktív 
összetevők 

hatékonyságát 
fokozza

Pekaline: 
savasítja 

a melano-
szómákat 

NIACINAMIDE 
(PP-vitamin ): gátolja a 

melanoszóma transzfert 

a keratinocitákhoz

a 

melanoszómák 

migrációja

Keratinociták:
a melanoszómák 

degradációjáért és 

eliminációjáért felelősek

Melanocyta
PKA

UVA/UVB

α-MSH

TYROSINASE 

MELANIN 

melano-
szómában 

tárolva

C-vitamin 
(glükózzal): gátolja a 

tyrosynase működését

PEKALINE:
gátolja a PKA 

működését

Meggátolja az indukált 
pigmentációt

Csökkenti a már meglevő 
pigmentációt

1 Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet 

A bőr visszanyeri egyenletes pigmentációját



A legyengült, vékony bőr védelmére

arcra és nyakra, táplál és véd

A krém összetevői:
 Glicerin

• hidratáló

• bőrlágyító

 Édesmandula-olaj
• bőrfeltöltő

• csillapítja a bőrirritációt

• F-vitaminnal, amely szabályozza 

a hiperkeratózist 

 Phytosqualane olívaolajból
• bőrrokon hatóanyag

• könnyen kenhető és jól beszívódik

• a faggyú fő alkotóeleme

 Hársfavirág-kivonat
• hydrolate: szolubilis esszencia-olaj molekulák

• farnesol: nyugtató tulajdonságú

 Allantoin
• stimulálja a sejt reprodukciót, antibakteriális hatású

• sebgyógyító

Ajánlott
Nyugtatja a bőrt az esztétikai eljárások után, mint a peeling, lézer, stb.

Isotretinoin és AHA használatból eredő, 

vagy a menopauza miatti bőrszárazság ellen.

A korral járó rugalmasságát vesztett bőr ápolására.

Férfiak borotválkozás utáni krémként is használhatják.

Sminkelés előtt kitűnően hidratálja bőrt.

eventuspharma.com
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