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ANTI-TACHES  
PERFECT –
Uusi tehoduo 
pigmenttimuutoksia 
vastaan

UUTTA

DARK SPOT & RADIANCE
EXPERTISE



Hormonit ja ihon altistuminen erilaisille tekijöille (UV-säteet, saasteet jne.)
stimuloivat sen pigmentaatiosta vastaavia soluja, melanosyyttejä. Nämä
melanosyytit tuottavat pigmenttejä - melaniinia - suojaamaan solujamme
UV-säteiltä.

Melaniinin liiallinen tuotanto johtaa kuitenkin näiden pigmenttien
kerääntymiseen ihon pinnalle, jolloin muodostuu pigmenttiläiskiä. Ihonväri
muuttuu epätasaisemmaksi ja menettää hehkunsa.

Täten riippumatta siitä, liittyvätkö pigmentaatiomuutokset hormoneihin
(raskaus, hormonaalinen ehkäisy jne.), tulehduksiin (akne, vammat jne.),
aurinkoon (UV-säteet) tai ikään, ihon pigmenttimuutokset kattavat jopa
25% kaikista konsultaatioista ihotautilääkärien kanssa.

Silti on huomattava, että vaikka useimmat ihon pigmenttimuutoksista on
hyvänlaatuisia, ne voivat liittyä ihosyöpään (tai melanoomaan). Epäselvissä
tapauksissa on siksi välttämätöntä kääntyä ihotautilääkärin puoleen.

PIGMENTTIMUUTOKSET

P I G M E N T T I M U U T O K S I S T A

K Ä R S I I J O P A 8 0 % NAI S I ST A
Tämä tarkoittaa yli 200 miljoonaa naista
maailmanlaajuisesti.
Tästä syystä ei ole yllättävää, että ihon
pigmenttimuutokset ovat kolmanneksi
suurin huolenaihe ryppyjen ja
veltostuneen ihon jälkeen.

1TNS Sofres – Top 10 Studies 2Ortonne JP.Ann Dermatol
2012, Europe

TIESITKÖ?



MITÄ PIGMENTAATIOMUUTOKSET OVAT?
”Pigmenttiläiskät ovat hyvin yleinen syy ihotautilääkärille hakeutumiselle. Vaikka usein ne 
tulkitaan ikääntymisen merkiksi, ne voivat itse asiassa ilmaantua jo 30 vuoden iässä riippuen 
ihon sävystä ja geneettisestä taipumuksesta, ja ne liittyvät pääasiassa kumulatiiviseen 
altistumiseen UV-säteilylle. Tästä syystä pigmenttiläiskiä esiintyy pääasiassa auringolle eniten 
altistuneilla ihoalueilla, kuten kasvoissa, dekoteella ja kämmenselissä.

MITEN VÄLTTÄÄ PIGMENTTILÄISKIÄ?
”Vaikka pigmenttiläiskien häivyttämiseen ja vähentämiseen on nykyään olemassa kokonainen 
kosmeettinen arsenaali, niiden ennaltaehkäisy aurinkosuojalla on edelleen ensisijaisen tärkeää.
UV-säteet eivät ole ainoa syy, mikä vaikuttaa pigmentaatiohäiriöiden pahenemiseen tai 
uusiutumiseen: pelkkä näkyvä auringonvalo riittää niiden syntymiseksi ja sen vaikutuksia 
melanogeneesin stimulaatioon voimistaa ilmansaaste. ”

MINKÄLAISIA HOITOJA PIGMENTAATIOMUUTOKSILLE LÖYTYY KOSMETIIKASTA? 
” Käsikauppakosmetiikasta löytyy monia vaikuttavia aineita, joiden avulla 
pigmentaatiomuutoksia voi häivyttää ja korjata. Kosmetiikka voi sisältää vaalentavia 
antioksidantteja, aktiivisia ainesosia, jotka
estävät melaniinin tuotannon, tai erilaisia happoja, kuten AHA-happoja, jotka auttavat 
poistamaan kuolleen ihosolukon ja nopeuttavat solujen uusiutumista.

MITÄ OMINAISUUKSIA ON HYVISSÄ PIGMENTAATIOMUUTOKSIA 
KORJAAVISSA TUOTTEISSA?
Hyvä pigmentaatiomuutoksia korjaava kosmetiikkatuote voi vaikuttaa joko yhteen tai 
useampaan melanogeneesin vaiheeseen.
1/ Hidastaa melaniinin tuotantoa pigmenttisoluissa.
2/ Estää tämän pigmentin siirtymisen viereisiin soluihin.
3/ Nopeuttaa solujen uusiutumista.
Tuotteen täytyy olla tarpeeksi hellävaraista iholle, jotta sitä voi käyttää päivittäin aiheuttamatta 
ärsytystä tai tulehdusta, mikä voisi pahentaa pigmentaatiomuutoksia. 

Lopuksi hyvän pigmenttiläiskiä korjaavan tuotteen on edistettävä solujen uusiutumista, korjata 
pigmentin epätasaisuuksia, palauttaa tasaisen ihon sekä säilyttää samalla ihon terveyden. ”
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PATYKA on ranskalainen luonnonkosmetiikkamerkki, jonka tuotteet 
valmistetaan 100% Ranskassa. Brändin alkuperä juontaa juurensa 
1920-luvulle, jolloin pariisilainen apteekkari laati PATYKAn
klassikkotuotteen; Huile Absoluen.

.
Vuonna 2002 PATYKAsta tuli yksi ensimmäisistä brändeistä maailmassa,
jolle on myönnetty ECOCERT-sertifikaatti. Pioneerina se tarjoaa
ainutlaatuisen näkemyksen kauneudesta, jossa tehokkuus, aistillisuus ja
eettisyys ovat erottamattomia. PATYKA tarjoaa tinkimätöntä
kosmetiikkaa, joka huolehtii ihon terveydestä ja kauneudesta erittäin
tehokkailla koostumuksillaan, jotka sisältävät tiivistettyjä
bioteknologisia aktiivisia ainesosia, sekä kunnioittaa ympäristöä ja
biologista monimuotoisuutta.

Kaikki PATYKA-tuotteet on valmistettu Ranskassa ja ovat Ecocertin
COSMOS-merkinnällä luomusertifioituja. PATYKA on määritellyt
koostumuksilleen vähimmäisvaatimukset, jotka ylittävät COSMOS-
sertifikaatin vaatimat vaatimukset:
- Yli 98 % ainesosista on luonnollista alkuperää
- Keskimäärin 44 % ainesosista on luomutuotettua (GMO-vapaata,

torjunta-aineetonta)(pois lukien huuhdeltavat pesutuotteet)

PATYKA
>

2018

ANTI-TACHES  PERFECT –
linja sai alkunsa vuonna



ANTI-TACHES
PERFECT
PATYKA vahvistaa pigmenttimuutoksia vastaan taistelevien  tuotteidensa linjaa, Anti-
TachesPerfect –linjaa, kahdella uudella tuotteella
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UUTTA
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TUOTEDUO, JOKA TAISTELEE TUTKITUSTI 
PIGMENTTIHÄIRIÖITÄ VASTAAN 24/7 
PÄIVÄLLÄ JA YÖN AIKANA



THE BRIGHTENING RENEWAL NIGHT PEEL
Kiihdyttää jo syntyneiden pigmenttiläiskien häivyttämistä  
ja lisää ihon säteilyä.

PÄIVÄLLÄ

YÖLLÄ
>

THE HIGH PROTECTION DARK 
SPOT CORRECTING FLUID SPF30
Suojaa ihoa pigmentaatiomuutoksilta
aiheuttavilta UV-säteiltä ja vapailta 
radikaaleilta sekä parantaa ja auttaa 
korjaamaan iholle jo muodostuneita 
pigmenttiläiskiä ja niiden ulkonäköä.



>KORJAA kaikentyyppisiä pigmenttimuutoksia; maksaläiskiä, 
tulehduksen jälkeisiä hyperpigmentaatioita sekä muita 
pigmentaatiomuutoksia toimimalla kaikissa melaniinin tuotannon vaiheissa.

>SUOJAA ihoa UVA/UVB säteiltä ja vapailta radikaaleilta ensimmäisestä 
levityskerrasta lähtien ja auttaa häivyttämään jo syntyneiden 
pigmenttimuutosten ulkonäköä ja ehkäisee niiden syntymistä uudelleen.

HIGH PROTECTION DARK SPOT  
CORRECTING FLUID
SPF30

KORJAA SUOJAA EHKÄISEE

PÄIVÄLLÄ

SUOJAA IHOA JA AUTTAA 
HÄIVYTTÄMÄÄN JO 
SYNTYNEITÄ 
PIGMENTTILÄISKIÄ



-20%
VÄHEMMÄN PIGMENTTILÄISKIÄ

+20%

KAHDESSA VIIKOSSA*:

TASAISEMPI IHONSÄVY

MERISANIAINEN

Merisaniainen, Dictyopteris membranacea, on ruskea levä, joka
kuuluu Dictyoptalesin leväsukuun.

PATYKAn kasviperäisiin ainesosiin perehtynyt tiimi on valinnut
merisaniaisen sen tehokkaasta kyvystä vähentää pigmenttiläiskien
intensiteettiä ja pinta-alaa vaikuttamalla kolmeen ihon pigmentaation
päämekanismiin:

• Melaniin tuotantoprosessi, melanogeneesi: Merisaniainen
vähentää tyrosinaasin aktiivisuutta, joka on ihossa
luonnostaan   e siintyvää entsyymi, ja aktivoi tyrosiinin
(aminohapon) muuttamista melaniiniksi;

• Melanosomien, eli melaniinin kuljettajien, kypsyminen:
merisaniainen vähentää niiden määrää ja kokoa

• Melanosomien liikkuminen: merisaniainen estää niiden
siirtymisen ihon pinnalle. Merisaninen toimii siellä missä
pigmenttiläiskät syntyvät, ja vähentää näin
kaikentyyppisten pigmenttimuutosten syntymistä

TÄMÄN KOOSTUMUKSEN YT IMESSÄ ON 
KASVIPERÄINEN AKT IVIAINE,  JOLLA ON TODISTETUST I  
TEHOKAS P IGMENTT IMUUTOKSIA VAALENTAVA 
VAIKUTUS

*Itsearviointi, 20 henkilöä, päivittäinen käyttö 
kahden viikon ajan. Dermatologisesti testattu.



KORKEA SUOJA UV-SÄTEITÄ 
JA VAPAITA RADIKAALEJA 
VASTAAN 
Iho altistuu ympäri vuoden kahdentyyppisille UV-säteille:

UVA - säteet
95% säteilystä on UVA-säteilyä. UVA-säteet läpäisevät jopa ikkunat ja on myös
säteilystä kaikkein vahingoittavinta. Tunkeutumalla dermikseen UVA-säteet
laukaisevat ihossa oksidatiivista stressiä, joka aiheuttaa välittömästi ihon
pigmentaatiomuutoksia sekä hyperpigmentaatiota.

UV B - säteet
UVB-säteet aiheuttavat ihon palamista, ja säteet ovat lähes 1000-kertaa
voimakkaampia kuin UVA-säteet. Ne tunkeutuvat epidermikseen, jossa ne
stimuloivat melaniin tuotantoa.

UVA- ja UVB- sekä niiden tuottamien vapaiden radikaalien yhteisvaikutus
stimuloi kaikkia melanogeneesin vaiheita, mikä
lisää melaniinin määrää. Koska 60 % pigmentaatiomuutoksista
on auringosta johtuvia, tulisi aurinkosuojakerrointa käyttää päivittäin.

High Protection Dark Spot Fluid SPF30 suojaa UVA/UVB-säteiltä sekä
suojaa vapailta radikaaleilta, ja estää näin pigmentaatiomuutosten syntymistä:
- Kahden mineraalifiltterin yhdistelmä (sinkkioksidi ja titaanidioksidi) takaa

kattavan UVA/UVB-suojan luomalla ihon pinnalle fysikaalisen esteen, joka
heijastaa UV-säteitä kuin peili.

- Tehokas antioksidanttiyhdistelmä E-vitamiinia ja Pongamiaa suojaa soluja
vapailta radikaaleilta, joita syntyy liikaa UV-altistuksen alaisena.

PÄIVÄ



KOSTEUTUSTA JA SUOJAA

Taatakseen ihon optimaalisen kosteutuksen ja miellyttävyyden tunteen, High Protection Dark Spot
Fluid SPF30 koostumus sisältää myös korkean molekyylipainon hyaluronihappoa, joka ylläpitää ihon
kosteusvarantoja. Lisäksi se sisältää luomuperäistä Aloe Veraa.

KOOSTUMUS
Kevyt, erittäin nestemäinen koostumus sulaa iholle
jättämättä valkoista jälkeä

LUONNOLLINEN TUOKSU
Naisellinen tuoksu; kielo, aprikoosi, vadelma..

HOITORUTIINI
Aamuisin, levitä pieni määrä High Protection Dark Spot
Fluid SPF30 kasvoille, kaulalle ja dekolteelle Dark Spot
Correcting Serumin jälkeen.

TULOKSET
Pigmenttimuutokset häivettyvät, iho on tasaisempi ja
säteilevämpi. Jokaisen käyttökerran jälkeen iho on
tehokkaasti suojeltu uusien pigmenttimuutosten
syntymiseltä.

PÄIVÄ

ANTI-TACHES  PERFECT
High Protection Dark Spot Fluid SPF30

99,9% raaka-aineista on luonnollista alkuperää
40% raaka-aineista luomutuotettua



Jotta voidaan saavuttaa nopeita ja näkyviä tuloksia pigmenttimuutosten kanssa,
dermatologit käyttävät useita eri pigmenttimuutoksia korjaavia tekniikoita;
cryoterapiaa, laserhoitoja, kemiallisia kuorintoja… Mutta nämä toimenpiteet
ovat hyvin kalliita eikä niiden sietokyky ole kovin korkea.

PATYKA on kehittänyt tästä syystä ensimmäisen sertifioidun
pigmenttimuutoksia häivyttävän kuorivan hoitotuotteen, joka on
saanut inspiraationsa dermatologista kuorinnoista ja hoidoista.

BRIGHTENING RENEWAL  
NIGHT PEEL
Sertifioitu ihon sävyn ja rakenteen tasoittaja, joka sisältää 8% 
AHA-happoja

EHKÄISEE KORJAA BOOSTAA IHON SÄTEILYÄ

YÖ

Kiihdytä 
pigmenttimuutosten 
häivyttämistä sekä 
tasoita ihon sävyä



*Itsearviointi, 20 ihmistä, päivittäinen käyttö kahden viikon ajan.,** 
Dermatologisesti testattu

TIESITKÖ?

YÖN AIKANA
1/ Iho saavuttaa solujen
uusiutumisen huippunsa

2/ Iho sietää paremmin
intensiivisiä hoitoja, koska
valoherkistymisriskiä ei ole

+20 %
IHON SÄVYN TASOITTUMINEN 

KAHDEN VIIKON KÄYTÖN JÄLKEEN*:

PIGMENTTIMUUTOSTEN 
HÄIVYTTYMINEN

1 KK KÄYTÖN JÄLKEEN** :

IHON SAVYN TASOITTUMINEN

PIGMENTTIMUUTOSTEN 
HÄIVYTTYMINEN

K O O S T U M U S  T Ä Y N N Ä  
T E H O A

YÖN AIKANA IHO UUDISTUU: yöllä solujen uudistumisprosessi
aktivoituu.. Stimuloidakseen tätä luonnollista prosessia, PATYKA on
kehittänyt erittäin tiivistetyn kuorivan hoitotuotteen, jossa on ihon
eri kerroksissa toimiva 8% AHA-pitoisuus.

Ensimmäistä kertaa luonnonkosmetiikassa, 3 tehokasta AHA:ta on yhdistetty
häivyttämään pigmenttimuutoksia samaan aikaan kuin ne auttavat
paljastamaan ihon säteilyn.

IHON PINNALLA
•Sitruunahappo 2,5 %: kuorii ihon pinnalle kertyneet 
melaniinipigmentit ja tasoittaa ihon tekstuuria tasaisen ja 
säteilevän ihon saamiseksi;

•Fytiinihappo 2%, joka on luonnollisesti peräisin riisistä, eliminoi 
hyperpigmentoituneet solut erittäin nopeasti sen kuorivien 
ominaisuuksiensa ansiosta.

SYVEMMÄLLÄ IHOSSA: 

•Maitohappo 3,5%, pieni molekyylikoko, tunkeutuu syvälle ihoon 
taistellakseen jo syntyneitä pigmenttimuutoksia vastaan

-25 %

+40 %

-40 %



A K T I I V I A I N E I D E N  
T R I O

Brightening Renewal Night Peel yhdistää 3 kasviperäistä aktiivista ainesosaa,
jotka on valittu niiden melaniin tuotantoa estävien ominaisuuksien ansiosta sekä
tarjoamaan iholle mahdollisimman paljon huolenpitoa.

MERISANIAINEN
Vähentää kaikentyyppisten pigmenttimuutosten voimakkuutta ja kokoa ENNEN
kuin ne ilmestyvät ihon pinnalle.

ORGAANINEN BISABOLOLI
Candeian eteerisestä öljystä johdettu bisabololi on rauhoittava ja sen tulehdusta
vähentävä vaikutus vähentää AHA-happojen aiheuttamaa mahdollista ärsytystä.

ORGAANINEN SHEA VOI
Ravitsee ja rauhoittaa ihoa.

Koska ihon terveys on tärkein prioriteettimme, Brightening
Radiance Renewal Night Peelin koostumus on kehitetty yhdessä 
toksikologin kanssa yhdistämään tehokas pigmenttimuutoksia 
korjaava vaikutus sekä olemaan mahdollisimman hellävarainen 
iholle ja silmille.

Dermatologisesti testattu, kuten kaikki PATYKAn tuotteet.

YÖ



ANTI-TACHES  
PERFECT
Brightening Renewal Night Peel

99.4% raaka-aineista on luonnollista alkuperää

40.2% raaka-aineista luomutuotettua

KOOSTUMUS
Ultrapehmeä ja samettimainen koostumus, joka sulaa ihoon
jättämättä sitä rasvaiseksi tai tahmean tuntuiseksi.

LUONNOLLINEN TUOKSU
Naisellinen tuoksu; kielo, aprikoosi, vadelma.

HOITORUTIINI
Iltaisin, Dark Spot Correcting Serumin jälkeen, levitä ohut
kerros, Brightening Renewal Night Peeliä koko kasvoille.
Voidaan käyttää päivittäin tai kuukauden kuurina.

TULOKSET
Heti herättyäsi huomaat ihosi olevan säteilevämpi ja ihon
olevan tasaisempi. Ilta toisensa jälkeen käytettynä,
pigmenttiläiskät ovat häivyttyneet ja iho on tasaisempi ja
kirkastunut.

Refill-täytepakkauksen ostaessa:
•Pakkauksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vähentyvät 98*%

TÄYTTÖPAKKAUS
PATYKA ottaa uuden askeleen kohti zero-wastea Brightening Renewal Night
Peelin kanssa; tuotteen lasipurkki voidaan täyttää uudelleen lukemattomia 
kertoja!

•181,5grammaa lasia säästyy jokaisen Refill-pakkauksen kohdalla (1kg lasia 
säästyy 6 refill-pakkauksen kohdalla! )

•29 grammaa muovia säästyy

YÖ



DARK SPOT  
CORRECTING SERUM
30ml
MERISANIAINEN + OXYRESVERATROLI
Must-have tuote, joka auttaa korjaamaan pigmenttiläiskiä sekä ihon 
pinnalta että syvemmällä ihossa.

BRIGHTENING
MICRO- PEELING
ESSENCE 100ml
MERISANIAINEN+ HEDELMÄHAPOT
Hoitoneste, joka kuorii hellästi ja tasoittaa ihoa, parantaa ihon 
rakennetta ja valmistelee sen vastaanottamaan seerumin tai 
hoitovoiteen. 

DOUBLE ACTION  
SMOOTHING SCRUB
50ml
LUONNOLLINEN YHDISTELMÄ 5 ERI HEDELMÄHAPPOA +
JOJOBAVAHAHELMET
IKaksitehoinen kuorinta stimuloi ihon solujen uusiutumista sekä 
tasoittaa ihonväriä  ja tekee ihosta säteilevän. 

ANTI-TACHES  
PERFECT
LINJA SISÄLTÄÄ MYÖS:



SERTIFIOITUA 
LUONNONKOSMETIIKKAA, 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ 
JA 100 % RANSKALAISTA
Kaikilla PATYKA-ihonhoitotuotteilla on ECOCERTin ORGANIC-
sertifikaatti, mikä takaa niiden laadun ja turvallisuuden kaikilla
tasoilla: raaka-aineet, pakkaukset, valmistuKSEN... Ja ne kaikki on
valmistettu Ranskassa.

Kuten kaikki PATYKAn ulkopakkaukset, myös ANTI-TACHES PERFECT -pakkaukset
on painettu Bourgognessa FSC-paperille kasvimusteilla. Ne taitellaan käsin ilman
liimaa.

PATYKA High Protection Dark Spot Correcting Fluid SPF30 pakataan lasiseen
ilmattomaan pumppupulloon, kun taas PATYKA Brightening Renewal Night
Peelin pakkaus on loputtomasti täytettävä lasipurkki ympäristövaikutusten
vähentämiseksi.

ANTI-TACHES PERFECT -ihonhoitotuotteiden koostumukset ylittävät

COSMOS-sertifikaatin vaatimukset: ne sisältävät yli 99 % luonnollista

ainesosia ja yli 40 % luomuviljelyjä ainesosia.

Ne sisältävät runsaasti aktiivisia ainesosia ennätystehokkuuden saavuttamiseksi,
eivätkä ne sisällä kiistanalaisia ainesosia, ja niiden

tuoksut ovat täysin luonnollisia.



INSTAGRAM

@patykafinland


