
28 Nr. 12, Iulie -August 2011

Dermatologie - Dermatocosmetologie

Îmbãtrânirea pielii este strâns legatã de o insuficientã 
energeticã a metabolismului celular, lucru care conduce la 
rândul sãu la reducerea capacitãtii de regenerare a rãnilor, 
urmatã de atrofie a pielii cu rata de replicare scãzutã în toate 
straturile acesteia; pe de altã parte, conditii inflamatorii ale 
pieleii, cum ar fi acneea sau psoriazisul sunt asociate cu 
scãderea nucleotidelor ciclice ca AMP în sânge si celulele 
epidermice. În cunostintã de aceste fapte, corectarea 
metabolismului energetic celular prin intermediul unor 
compusi generatori de energie este o conditie necesarã a 
oricãrui tratament integrativ de succes. Cercetãrile 
efectuate de cãtre Prof. Dr. John G. Ionescu la clinica sa din 
Germania Spezialklinik Neukirchen, au condus la o nouã 
formulã, Crema Generatoare de Energie  - Cell Energy 
si Energy Emulsion (gama de produse Energy 
Cosmetic), folosite initial pentru Tratamentul în conditii 
clinice al Psoriazisului, Acneei, Eczemei Seboreice si al 
Arsurilor.

Psoriazisul este o bine cunoscutã boalã inflamatorie a 
pielii asociatã cu eritem, dezvoltare de 'solzi' vezicule si o 
crestere acceleratã a epidermei. Pe lângã dispozitii 
genetice, existã si o serie de factori provocatori cum ar fi:

- iritatii chimice sau fizice ale pielii, leziuni ale pielii, 
interventii chirurgicale

- schimbari climatice negative (vreme umeda si rece, 
arsuri solare)

- pe termen lung, consumul de droguri  
- infectii bacteriene sau micotice ale pielii, plãmânilor 

sau tractului intestinal 
- consumul de suplimente specifice alimentare ce duc 

la cresterea iritatiei pielii prin reactii IgE-mediate sau 
pseudoalergice

- toxine cum ar fi pesticide, îngrãsãminte, conservanti 
pentru lemn, solventi,ingredientele produselor cosmetice 
sau metale grele din aliaje dentare 

- o functie antitoxicã scãzutã a ficatului si a celulelor 
sanguine

- tulburãri neurohormonale  
- nivele semnificativ crescute de radicali liber în sângele 

integral si abaterile de plasmã si ser redox
- factori negativi cum ar fi situatii de conflict, anxietate, 

pierderea locului de muncã, accidente, operatii, divort, 
deces în familie etc.

Am observat la sfârsitul anilor '80 cã leziunile pielii 
psoriatice au rãspuns semnificativ la suplimentarea cu 
compusi generatori de energie cum ar fi ATP, ADP, AMP 
precum si coenzime a metabolismului energetic ca NAD, 
NADP.

Compusi Generatori de Energie pentru Tratamentul 
Dermatozelor (Psoriazis) si al Îmbãtrânirii Pielii
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Crema Generatoare de Energie (Cell Energy si 
Energy Emulsion)  cu ingredien?i  pur biologici, 
intensificând activitatea celulelor s i  stimulând 
metabolismul energetic, s-a dovedit a fi extrem de utilã în 
îngrijirea terapeuticã si post-terapeuticã a pielii pacien?ilor cu 
psoriazis din clinica Neukirchen a Prof. Dr. Ionescu, prin 
eliminarea eritemului si normalizarea ratei de replicare a 
celulelor.

Cell Energy si Energy Emulsion nu contin 
conservanti, coloranti sau parfum si sunt indicate în mod 
deosebit pentru pielea alergicã si sensibilã la mediul 
înconjurãtor. Pe lângã utilizarea acestora pe termen lung de 
îngrijire a pielii dupa tratamentul în afectiuni cronice 
dermatologice ca eczeme, psoriazis sau acnee, e 
recomandat a se folosi si pentru:

- grija permanenta pentru toate tipurile de piele (fata, 
gât, mâini si gât)

- pielea deterioratã, de exemplu, arsuri, tãieturi 
(accelereaza procesul de reparare a pielii)

- scutire mâncarime imediat dupa întepaturile de 
tântari

- protectie împotriva poluarii si frigului.

La utilizare, reactie la transferul de energie este 
înregistratã ca o senzatie de caldura asociata cu o stralucire 
trandafirie si naturala de ten întinerit. Aceasta nu este o 
reac?ie alergicã la produs ci un normal proces de transfer de 
energie ce dureazã aproximativ 20-30 minute. Dupa trei 
saptamâni de utilizare regulata, pielea capãtã un aspect 
proaspãt si sãnãtos, impuritatile sunt eliminate si ridurile 
sunt diminuate.

Acest produs inovator de îngrijire a pielii pentru 
îngrijirea zilnica contine elemente pur biologice, 
promoveaza activitatea celulelor si cresterea de noi celule 
tinere; de asemenea, stimuleaza microcirculatia suprafetei 
pielii, formarea de melanina si amplifica metabolismul 
energetic al pielii, calmeaza pielea iritata predispusa la 
inflamatii si îmbunatateste epiderma cu actiunea sa de 
peeling usor (exfoliere).

De asemenea, Prof. Dr. Ionescu a introdus pacien?ilor 
sãi, pentru tratarea nutritionala a psoriazisului, 
neurodermatitei si a acneei un supliment dietetic echilibrat 
– Equiderm Plus - care promoveaza procesul de 
detoxifiere, reechilibrare imunologicã si regenerare 
celularã.

Dermatologie - Dermatocosmetologie

Utilizând Cell Energy, oamenii de stiintã din cadrul 
Spezialklinik Neukirchen, au observat cã, pe lângã tratarea 
cu success a psoriazisului din zona scalpului si a fruntii, 
aceasta a dus si la o îmbunãtãtire semnificativã a structurii 
pielii si reducerii ridurilor si a fost folositã, prin urmare si ca 
un produs de regenerare a pielii cu efect anti-aging.
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Equiderm Plus  utilizeazã  principii imuno-
modulatorii, anti-inflamatorii si anti-microbiene care 
conduc la o îmbunãtãtire semnificativã a proprietãtilor 
pielii (cu neurodermatitã, psoriazis sau acnee) dupã 4-5 
sãptãmâni de tratament dietetic si tratament local specific.
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Testele clinice recente desfãsurate în ambulatoriul 
nostru de dermatologie au demonstrat efectele sustinute 
mai sus si excelentã conformitate a acestora la pacientii 
acum sãnãtosi.


