PREDICTIVE SKINCARE
DECODING SYSTEM

Sinds 2009 legt Sepai de focus op het begrijpen van
ieder unieke individu, met verschillende behoeftes.
De toewijding om deze verschillen te begrijpen,
heeft ons geleid naar een ontwikkeling van een 100%
op maat gemaakte behandeling.
Gebaseerd op het ontcijferen van de genen, de
persoonlijke eigenschappen, leefstijl en voorkeuren.
Ontdek de stappen voor het optimaliseren van uw
huid.

Met hulp van
Genetica.
Het kennen van onze genetische aanleg helpt ons
mogelijke tekenen van huidveroudering te
voorkomen.
Weet u zeker of uw huid geschikte mechanismen
heeft om zich te verdedigen tegen giftige stoffen en
vrije radicalen?
Bent u geïnteresseerd om te weten of uw genen die
coderend zijn voor uw huid structuur wel sterk zijn?
Heeft u het gevoel dat de huid lijdt onder
overgevoeligheid en begrijpt u niet waarom?
Vanaf vandaag is het mogelijk om genetische
factoren te identificeren, die verantwoordelijk zijn
voor onze processen te begrijpen of deze informatie
gunstig is of niet.

Een 100% op maat
gemaakte cosmetische
behandeling.
Sepai gen decode is een gespecialiseerd programma
dat gericht is op het verminderen van veroudering
van de huid en het in balans brengen van de huid.
Om de oorzaken van huidveroudering te
behandelen, minimaliseert u de gevolgen hiervan en
zal de huid voor een langere tijd werken onder
optimale omstandigheden.
Voor de ontwikkeling van het Sepai gen decode
programma, hebben we een reeks polyformismen
(veranderingen in de genen) geanalyseerd, die
betrokken waren bij de verschillende celfuncties, die
direct of indirect van invloed waren op huidveroudering.
Dankzij een genetische analyse van onze huid en de
evaluatie van zorgvuldige informatie van de
intrinsieke omstandigheden van elk persoon, is er
een unieke protocol ontworpen.
Met als resultaat:
Een cosmetische behandeling op basis van
individuele ontworpen magistrale formules, met
iedere factor die betrokken is bij het voorkomen van
huidveroudering.

Stappenplan
1.Doe de Skin Decode-test: uw specialist zal u helpen bij het
verkrijgen van een DNA sample van het wangslijmvlies. Deze
sample wordt verwerkt via het Sequenom Mass Array systeem.
Deze ongekende technologie wordt gebruikt om de opeenvolging
van de genen, die betrokken zijn bij de genetica van
huidveroudering, nauwkeurig te bestuderen.

2.Vul de klinische geschiedenis aan:
Onze professionals zullen alle informatie met betrekking tot de
klinische geschiedenis verzamelen. Hierbij gaat het om de conditie
van de huid, omgevingsvariabelen en uw levensstijl. Het
toevoegen van deze informatie, aan de volledige fenotype studie,
helpt ons om de maatregelen te identificeren, die nodig zijn om de
op maat gemaakte behandeling te creëren.
3. Ontvang uw op maat gemaakte programma:
Op basis van de genetische analyse van erfelijke aanleg, de
klinische informatie en omgevingsfactoren van uw levensstijl,
ontvangt u een genetische verslag met een specifieke behandeling
van Sepai gen decode.
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Bevat gedetailleerde informatie over genetische risico's in 6
categorieën. Deze melden de zichtbare en onzichtbare tekenenen
van huidveroudering gecombineerd met een behandelprotocol
met aanbevelingen voor het verbeteren van gewoonten en
levensstijl.
• Huid architectuur & rimpels
• Ontgiften & oxidatieve stress
• Intolerantie & ontstekingen

• Geavanceerde glycatie
• Regeneratie & vasculaire tonus
• Hyperpigmentatie
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Wij ontwikkelen Sepai Gen Decode die het beste aansluit bij uw
behoeften aan de hand van speciaal aangepaste producten zoals,
een serum, crème, en specifieke producten voor de volledige
voorbereiding en reiniging van de huid.
Ieder product combineert een magistrale formule, waarbij elke
actieve stof gekozen is op basis van de resultaten van de analyse en
is zo geformuleerd om direct werking te hebben op de primaire en
secundaire vereisten van ieder huidtype.
Ons doel: om de huid terug te keren naar het optimale niveau,
ontwikkelt met 100% effectiviteit en nauwkeurigheid.
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Programma
Elk product combineert de meest geavanceerde
technologische en natuurlijke actieve stoffen, om de
behoeften en oneffenheden te behandelen van de huid.
Geheel volgens de Sepai Gen decode filosofie wordt er
geformuleerd met de hoogste hygiëne en veiligheidseisen.
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Apply day and night
as a cleansing product,
massage and remove
with towels. Rinse
thoroughly.
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