ONDERZOEKSRESULTATEN
VAN INSTANT TIGHTENING EN
RESTORING SERUM
DOELSTELLLING VAN HET ONDERZOEK
De effectiviteit van Jouvé Instant Tightening en Restoring
Serum op dunne lijntjes/rimpels van kraaienpootjes werd
geëvalueerd op verbeteringen bij 32 proefpersonen die
deelnamen aan dit 6 weken durende onderzoek. Het
onderzoek studie werd uitgevoerd door een onafhankelijke
partij geaccrediteerd door de Clinical Research Organisation
(CRO), Essex Testing Clinic, Inc. (ETC Panel No. 15496),
onder leiding van een officieel gecertificeerd dermatoloog.
ONDERZOEKSMETHODE
De proefpersonen werden gevraagd om Jouvé Instant
Tightening en Retoring Serum eenmaal per dag gedurende 6 weken op de huid rondom de ogen aan te brengen,
vooral op de plekken met lijntjes/rimpels. Direct na eenmalig
gebruik van het product, en na 4 en 6 weken, evalueerde
een expert het gezicht van elke persoon op dunnen lijntjes/
rimpels. Parameters van huidtextuur, het uiterlijk van de
huid, de waargenomen gezondheid van de huid, en de persoonlijke tevredenheid werden geëvalueerd met behulp van
instrumentmetingen, klinische beoordeling en vragenlijsten.
BELANG VAN HET ONDERZOEK
Anti-verouderingsproducten richten zich vaak op de huid
rond de ogen. Dit deel van de huid is vaak dunner en delicater, waardoor het gevoeliger is voor het milieu en leeftijd-gerelateerde stress en is dus meer geneigd om zichtbare
tekenen van veroudering te tonen, zoals ‘kraaienpootjes’
of rimpels. Gezichtsuitdrukkingen bij interactieve communicatie en emotionele banden richten zich ook vaak rondom
de ogen. Dit motiveert mensen om producten te zoeken die
een jeugdige uitstraling op die plekken geven.
Snelle, zichtbare resultaten zonder inspanning en minimale
downtime zijn gewenste eigenschappen in de huidige
anti-verouderingsproducten. Een skin tightening-product
dat zichtbare resultaten toont in een relatief korte periode,
zoals de 6 weken durende periode van dit onderzoek, moet
in staat zijn aan de hoge verwachtingen te voldoen van
kritische, goed-geinformeerde klanten die effectieve producten zoeken met anti-verouderingseigenschappen.

RESULTATEN EN CONCLUSIES
Geavanceerde gezichtscan-technologie toont objectief
aan dat de verbeteringen na eenmalig gebruik van het
Tightening Serum zeer significant waren in vergelijking met
de uitgangswaarde (baseline). Een totaal van 91% van de
proefpersonen vertoonde na één keer aanbrengen een
zichtbare verbetering van dunne lijntjes/rimpels van kraaienpootjes. De meningen van de proefpersonen in het onderzoek waren zeer positief, en er werden geen bijwerkingen of
irritaties waargenomen tijdens het onderzoek.
DRAMATISCHE VERBETERING
GEOBSERVEERD IN DUNNE LIJNTES/RIMPELS VAN
KRAAIENPOOTJES
Gedurende het onderzoek constateerden professionele
technici evenals beeldevaluaties een significante verbetering
van de huid van proefpersonen vanaf het eerste gebruik en
gedurende de rest van het onderzoek. Na 6 weken constateerden in totaal 97% van de proefpersonen langdurige
positieve resultaten, hetgeen zowel de onmiddellijke als
de langdurige doeltreffendheid van het Tightening Serum
aantoonde.
EVALUATIE VAN TECHNICI: Bij aanvang en onmiddellijk na eenmalig gebruik van het product evalueerde een
expert het gezicht van de proefpersonen op dunne lijntjes/
rimpels.
Toen metingen direct na eenmalig gebruik van het testproduct, en na 4 en 6 weken gebruik van het product, werden
vergeleken met de uitgangswaarde, was er een gemiddelde procentuele verbetering van respectievelijk 7,9%,
17,9% en 26,8%, op basis van de evaluatie van de experts.
De waargenomen verbeteringen waren zeer significant in
vergelijking met de uitgangswaarde. Een totaal van 47%,
84% en 97% van de proefpersonen vertoonde een zichtbare verbetering na één enkele applicatie en na respectievelijk
4 en 6 weken.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evaluatie
van dunne lijntjes/rimpels van kraaienpootjes.
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Evaluatie van dunne lijntjes/rimpels van kraaienpootjes - beeldanalyse
gemiddelde score ± S.D., gemiddelde % van verandering ten opzichte van
de uitgangswaarde en % van de proefpersonen met verbeteringen t.o.v. de
uitgangswaarde.

BEELDANALYSE: Wanneer beelden onmiddellijk genomen na eenmalig gebruik van het testproduct, en na 4 en
6 weken gebruik van het product, werden vergeleken met
beelden van de uitgangswaarde, was er een gemiddelde
procentuele verbetering van respectievelijk 10,8%, 17,7%
en 22,5% op basis van beeldanalyse. De waargenomen
verbeteringen waren zeer significant in vergelijking met de
uitgangswaarde. Een totaal van 88%, 94% en 97% van de
proefpersonen vertoonde een duidelijke verbetering na éénmalig gebruik en na respectievelijk 4 en 6 weken gebruik.
Bij de uitgangswaarde en direct na eenmalig gebruik van het
product, maakte een expert digitale beelden van het gezicht
van elk proefpersoon met het VisiaCR® beeldsysteem.
Met gebruik van ImagePro® software werden de beelden
geanalyseerd om verbetering te bepalen. Een getrainde
expert evalueerde het gezicht van elke persoon op dunne
lijntjes/rimpels van kraaienpootjes.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de
beeldanalyse van dunne lijntjes/rimpels van kraaienpootjes.
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Dunne lijntjes/rimpels van kraaienpootjes - beeldanalyse gemiddelde score ±
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van de proefpersonen met verbeteringen t.o.v. de uitgangswaarde.

PROEFPERSOONEVALUATIES VAN PRODUCT
Deze evaluatie werd aan het einde van het onderzoek uitgevoerd m.b.v. een vragenlijst voor de proefpersonen. Meer
dan 97% van de proefpersonen was het erover eens dat na
gebruik van de Tightening Serum de dunne lijntjes waren
verminderd. 94% rapporteerde een gladdere en zachtere
huidtextuur evenals een algehele gezondere uitstraling.
REACTIES VAN GEBRUIKERS*
“Ik draag een cosmetische bril om mijn beschadigde huid
te bedekken wanneer mensen mij van dichtbij zien. Ik heb
een fortuin uitgegeven aan peelings, microdermabrasie,
gezichtsbehandelingen, crèmes, high-end producten, Botox
- de lijst is eindeloos. Jouvé was een openbaring voor mij
persoonlijk en voor mijn werk.” - Woodson Gardner, North
Carolina
“Ik kan niet geloven hoeveel producten gevaarlijke chemische stoffen bevatten zoals PEG’s, parabenen, etc.,
inclusief producten die zijn bedoeld voor kinderen. Onnodig
om te zeggen dat ik erg enthousiast ben over Jouvé en de
veilige en effectieve manier waarop het tekenen van veroudering bestrijdt.” - Sarah Armson, VK
“Sinds ik Jouvé gebruik heb ik veel complimenten gekregen
van mensen die zeggen dat mijn huid er geweldig uitziet.
Het verschil dat het Tightening Serum maakt is ongelooflijk.”
- Heshie Segal, Pennsylvania
BIJWERKINGEN
Geen bijwerkingen, laesies of huidirritaties werden waargenomen door de proefpersonen tijdens het onderzoek.
CONCLUSIE
Geavanceerde scantechnologie voor het gezicht toonde
objectief aan dat de verbeteringen waargenomen na eenmalig gebruik van Tightening Serum zeer significant waren
in vergelijking met de uitgangswaarde. Een totaal van 91%
van de proefpersonen vertoonde een zichtbare verbetering
van dunne lijntjes, rimpels en ‘kraaienpootjes’ na een enkele
applicatie. Na afronding van het onderzoek constateerde
84% van alle proefpersonen dat zij Jouvé Instant Tightening
en Restoring Serum zou kopen en 90% zou het product
aan hun vrienden aanbevelen.
*Getuigenissen van klanten na gebruik van Jouvé Instant Tightening en Restoring Serum.
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