
Гентелла, гадил жимс, шисо ханд  найралганд нь 
орсон “Шисо” серумыг өдөрт 2 удаа өглөө оройд 2 
удаа 28 хоног тогтмол хэрэглэсний дараа арьсны 
өнгө 13.4 хувиар сэргээнэ.

График 1-т Танныг серумыг өнгөө алдсан арьсанд 28 
хоногийн туршид өдөрт 2 удаа хэрэглэснээр (-13.4% 
p<0.05) хувиар арьсны өнгө бүрэн сэргэсэн үзүүлэлт 
гарсан.

“ШИСО” СЕРУМ АРЬСНЫ УНАГАН ӨНГИЙГ  СЭРГЭЭНЭШисо нүүрний серум
/Гадил жимс, Centella болон шисо хандтай/

Гентелла, гадил жимсний цэцэг,  шисогийн ханд 
найрлаганд нь орсон шисо серумыг гүн үрчлээтсэн 
арьсанд 28 хоногийн туршид өдөрт 2 удаа 
хэрэглэснээр (-25.5%; p<0.01) хувиар үрчлээ буурсан 
үзүүлэлт гарсан. График 2-оос үзүүлэлтийг харна уу.  

“ШИСО” СЕРУМ ҮРЧЛЭЭГ ЭРЧИМТЭЙ БАГАСГАНА

“Шисо” серумыг хэрэглэх явцад арьсанд элдэв гаж 
нөлөө үзүүлдэггүй болох нь 28 хоногийн туршилтын 
явцад бүрэн батлагдсан. Эмзэг болоод бүх төрлийн 
арьсанд тохирно. Арьсанд гүн тэжээл өгч үрчлээг 
бууруулдаг болох нь шинжилгээгээр бүрэн 
нотлогдсон. 

График1. Серумыг 28 хоногийн туршид өдөрт 2 
удаа хэрэглэснээр арьсны өнгө 13.4 хувиар 
сэргэсэн үзүүлэлт.
* Туршилтанд хамрагдагсдын 82.4%-ийн арьсны 
өнгө сэрэгсэн үзүүлэлт.

График 2. Серумыг хэрэглэснээр арьсны үрчлээ 
25.5% буурсан. 
* Туршилтанд хамрагдагсдын 76.5%-ийн үрчлээ 
буурсан байна. 
*** Туршилтыг Францын Spincontrol Asia Co.,Ltd 
арьс шинжилгээний компани явуулж, нийт 17 
хүнд уг бүтээгдэхүүнийг туршсан.

Түрхээгүй
Хугацаа

28 хоногийн 
дараа

Ю
ун

ги
йн

 м
о
де

л
Үр

чл
ээ

тс
эн

 а
р
ьс

 /
м
м
2
/

Түрхээгүй

Хугацаа

28 хоногийн 
дараа

Энэхүү ийлдэс байгалийн унаган өнгийг сэргээн, үрчлээ багасгаж 
арьсанд гүн чийгшил үзүүлнэ. Найралгад нь багтдаг Гентелла 
Азиатика болон гадил жимсний ханд коллагений ялгарлыг 
сайжруулж арьсны уян хатан чанарыг нэмэгдүүлнэ. Шисо ханд 
арьсыг эрт хөгшрөлтөөс сэргийлнэ. Францад явуулсан лабораторын 
шинжилгээгээр уг серумыг 30 хоног хэрэглэсний дараа үр дүнд 
арьсны үрчлээ 25.5 хувь багасч, арьсны өнгө 13.4 хувиар сэргэдэг нь 
батлагджээ.

Францын шилдэг арьсны эксперт Фабрис Перин арьсны үрчлээг 
багасгахад “Шисо” серум ямар үр дүн үзүүлэх талаар судалгаа 
шинжилгээ хийжээ. Шинжилгээний үр дүнд үрчлээ багасаад зогсохгүй 
найралганд нь орсон ургамлын хандууд хөгшрөлтийг сааруулахад 
гайхалтай нөлөөлж буй нь батлагджээ. Гентелла болон гадил 
жимсний цэцгийн ханд нь арьсны гүндэх коллагений ялгарлыг 
нэмэгдүүлж, чөлөөт радикалаас хамгаална. Гадны нөлөөнөөс үүссэн 
арьсны гэмтэлтэй эд эсийг хамгаалж нөхөн төлжүүлдэг болох нь 
шинжилгээгээр нотлогдсон. Эдгээр ханд арьсны өнгийг сэргээж, эрүүл 
зөөлөн болгоно. Шисо ханд, сарнайн хүчил, линеол, глоцерины 
уураг, перилла дихайд, феноль нь үрчлээг их хэмжээгээр багасган, 
чөлөөт радикалаас сэргийлж, гүн чийгшил үзүүлнэ.

Арьсны экспертүүд  “Шисо” -гийн гайхамшгийг нэгэн 
дуугаар хүлээн зөвшөөрч байна 


