Edinstvena formula kreme InTheLine
Krema Intheline je razvita na podlagi znanstvene študije, ki so jo naredili znanstveniki na Univerzi

raziskave zapisali:
.
V podjetju INTL smo pri razvoju kreme upoštevali osnovne in bistvene sestavine, ki so jih uporabljali
znanstveniki na Univerzi v Padovi. Prav tako smo dosledno upoštevali razmerja in kremi dodali natanko

                

Gliciretinska kislina, aktivna snov v likviriciji, lahko zmanj a
debelino podko nih ma ob na stegnih s topi no aplikacijo
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Povzetek
Kortizol sodeluje pri porazdelitvi in nalaganju ma ob, njegovo delovanje pa uravnava
aktivnost 11 beta-hidroksisteroid-dehidrogenaze. Gliciretinska kislina, aktivna snov v
sladkem korenu (likviriciji), zavira 11 beta-hidroksisteroid-dehidrogenaze tipa 1 in s tem
zmanj uje ravni kortizola v ma obnih celicah (adipocitih).
Ocenjevali smo u inek topi ne (lokalne) aplikacije kreme, ki vsebuje gliciretinsko kislino, na
debelino podko nih ma ob na podro ju stegen. Osemnajst zdravih ensk, v starosti med
dvajset in triintrideset let z normalnim ITM je bilo naklju no izbranih za preizkus na podro ju
stegen dominantne noge, bodisi s kremo, ki je vsebovala 2,5 % gliciretinske kisline (n=9),
bodisi s placebo kremo, ki je vsebovala zgolj pomo ne snovi (n=9). Pred preizkusom in po
preteku enega meseca so bili enskam z ultrazvo no analizo izmerjeni tako obseg kot debelina
povr inskih ma ob na stegnih.
Obseg in debelina plasti povr inske ma obe sta se ob utno zmanj ala v primerjavi s stegnom
druge noge, ki ni bilo udele eno v preizkusu in v primerjavi s testnimi subjekti, ki so
uporabljali placebo kremo. V tem asu niso bile zabele ene nobene spremembe v krvnem
tlaku, plazemske aktivnosti renina, ravni aldosterona ali kortizola. U inek gliciretinske kisline
na debelino podko nih ma ob je bil najverjetneje povezan z zaviranjem 11 betahidroksisteroid-dehidrogenaze tipa 1 na ravni ma obnih celic; to pomeni, da lahko
gliciretinska kislina s topi nim nanosom u inkovito deluje pri zmanj evanju neza elene
lokalne akumulacije ma ob.
Uvod
Likviricija ali golostebelni sladki koren ima dolgo zgodovino v medicinski rabi. Njen u inek
na uravnavanje vnosa vode in hrane je zabele il e Teofrast v etrtem stoletju pred na im
tetjem. Ta anti ni zdravnik je korenu likviricije pripisal zasluge za osvoboditev od eje in
lakote. Tudi Plinij1 je v prvem stoletju pred na im tetjem omenjal enake u inke. V zadnjih
letih pa vse ve avtorjev pi e o vlogi likviricije pri presnovi kortizola23.
Glukokortikoidi igrajo klju no vlogo pri regulaciji porazdelitve in nalaganja ma ob.
Aktivnost kortizola uravnava 11 beta-hidroksisteroid-dehidrogenaze (v nadeljevanju 11HSD),
ki pospe i interkonverzijo kortizola in kortizona2. Poznamo dve izofomi 11HSD: tip 1
(11HSD1), ki je prete no reduktaza, ki pretvarja neaktivni kortizon v kortizol; in izoformo
tipa 2 (11HSD2), ki pretvarja aktivni kortizol v neaktivni kortizon. Druga oblika izoforme
Fiore C, Cal`o LA, Ragazzi E, Bielenberg J, Armanini D. Licorice from antiquity to the end of the 19th century: applications in medical
therapy. J Nephrol 2004;17:337 41.
Stewart PM, Krozowski Z. 11_-hydroxysteroid dehydrogenase. Vitam Hormon 1999;57:249 324.
Quinkler M, Oelkers W, Diderhich S. Clinical implications of glucocorticoid metabolism by 11_-hydroxysteroid dehydrogenase in target
tissues. Eur J Endocrinol 2001;144:87 97.
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Na podlagi tega lahko hipoteziramo, da je u inek kreme lahko bolj viden pri subjektih s
ob, upo tevajo
patolo
ja. Podatki s stegen, ki so bila vklju ena v tretma so bili znatno
druga ni od nasprotnih stegen, ki niso bili vklju eni v tretma in od tistih, ki so bila tretirana s
anje ma ob pripi
in ne le masa i, ki je bila priporo ena subjektom za bolj
je.
zaradi vsebnosti razli

. Uporaba
i te nasprotne si u inke, ki vklju ijo tudi estrogenske

dehidrogenaze , a ma
nikih in
nadledvi ni
Uporaba kreme, ki tanj a podko ne ma obe, lahko dopolnjuje u inke diete in oralnih
dodatkov za huj anje, zlasti pri enskah, ki imajo te ave s prekomernim nalaganjem ma ob
ni ukrepi za zdravljenje prekomerne
telesne te e pri enskah lahko, posledi no, delujejo tudi na ravneh globokega ma evja.

tudija lahko slu i kot osnova
za vzpostavitev uporabnih dopolnil zdravi prehrani in ne nej ih alternativ lepotni kirurgiji pri
ljudeh, ki so obremenjeni s svojo obliko telesa. Za potrditev pridobljenih rezultatov in
izklju
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Zaupa nam že več kot

10000
zadovoljnih uporabnikov.

Krema, ki topi maščobe.
Dokaz je v vaših rokah.

Prodajni hit
Medijsko podprt proizvod
Proizvod uporabljajo številne znane
Slovenke - ambasadorke blagovne
znamke
Izjemen doseg na družbenih
om
omrežjih
Slovenski proizvod, razvit na podlagi
priznane mednarodne raziskave
Grafično dovršena in
privlačna embalaža

                

