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Σκοπός - Ασθενείς Και Μέθοδοι Έρευνας 
 

Η µελέτη που διενεργήθηκε είχε ως σκοπό την αξιολόγηση των 
κλινικών επιδράσεων του σκευάσµατος Version Vitamin C35%.  

 
Στην µελέτη συµµετείχαν 30 ασθενείς. Ο µέσος όρος ηλικίας των 

ασθενών ήταν τα 42,8 έτη µε εύρος ανάµεσα στα 30 και τα 60 έτη. Το 
σύνολο των ασθενών ήταν γυναίκες. Η χρονική διαρκεία της µελέτης 
ήταν 3 µήνες. Η εφαρµογή του καλλυντικού σκευάσµατος γινόταν 
καθηµερινά, µια φορά την ηµέρα. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν κλινικά 
από το δερµατολόγο  την 1η, 5η, 9η, και 12η εβδοµάδα. Φωτογραφίες των 
ασθενών ελήφθησαν κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση της µελέτης. 

Από τους ασθενείς ζητήθηκε – µε τη χρησιµοποίηση µιας κλίµακας 
από το 0 (καµία βελτίωση) ως το 3 (µεγάλη βελτίωση) – να 
αξιολογήσουν τη λείανση του δέρµατος, την αύξηση της ελαστικότητας 
και της σφριγηλότητας του δέρµατος , τη µείωση των λεπτών και των 
βαθύτερων ρυτίδων καθώς και τη φωτεινότητα του δέρµατος. Ζητήθηκε 
ακόµη από τους ασθενείς να αξιολογήσουν το σκεύασµα ως προς τις 
αισθητικές του ιδιότητες. 

 Από το δερµατολόγο οι ασθενείς αξιολογήθηκαν ως προς τις 
λεπτές γραµµές, τις ρυτίδες, το δερµατικό τόνο και την υφή του δέρµατος 
αλλά και ως προς τις δυσχρωµικές αλλοιώσεις. Η αξιολόγηση έγινε µε 
την χρησιµοποίηση κλίµακας από το 0 (καµία βελτίωση) ως το 5 
(αξιοσηµείωτη βελτίωση) . 

Αποτελέσµατα 
 Όλοι οι ασθενείς ολοκλήρωσαν τη µελέτη. Τα σχόλια των 

ασθενών σχετικά µε τις αισθητικές ιδιότητες του σκευάσµατος ήταν 
ενθουσιώδη. Μικρός αριθµός ασθενών (7) ανέφερε αίσθηµα νυγµών 
(τσιµπήµατα) κατά την έναρξη της αγωγής που διήρκεσαν λίγες µόνο 
µέρες. Καµία άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια δεν παρατηρήθηκε. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των 4 παραµέτρων 
που ζητήθηκε από τους ασθενείς 3 µήνες  µετά την εφαρµογή του 
σκευάσµατος.  

 
Κλίµακα 
αξιολόγησης 

Λείανση 
∆έρµατος 

Αύξηση 
Ελαστικότητας

Μείωση 
Ρυτίδων 

Φωτεινότητα 
∆έρµατος 

0 0 0 10 0 
1 8 5 12 2 
2 10 19 8 3 
3 12 6 0 25 
 
Πίνακας 1: Αξιολόγηση παραµέτρων µετά την εφαρµογή του σκευάσµατος. 

Στα κελιά εµφανίζονται  πλήθη ασθενών. 
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Σύµφωνα µε την κλινική εκτίµηση από τους δερµατολόγους το 
σκεύασµα προκάλεσε συνολική βελτίωση του δέρµατος στο σύνολο των 
ασθενών. Στα σχήµατα 1, 2 και 3 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των 
παραµέτρων την 5η, 9η και 12η εβδοµάδα της µελέτης. 

Αναλυτικότερα κατά τον επανέλεγχο που έγινε την 5η εβδοµάδα 
εφαρµογής του σκευάσµατος 10 ασθενείς (33,3%) παρουσίασαν 
βελτίωση ως προς τις λεπτές γραµµές. Και στους 10 ασθενείς η βελτίωση 
δεν ήταν µεγαλύτερη της τάξεως του 20%, ενώ σε κανένα ασθενή δεν 
σηµειώθηκε αλλαγή στις ρυτίδες. Σε 20 ασθενείς (66,6%) παρατηρήθηκε 
βελτίωση, έστω και µικρή, τόσο στον τόνο και την υφή του δέρµατος όσο 
και στις δυσχρωµικές αλλοιώσεις. 

Εννέα  εβδοµάδες µετά την έναρξη της µελέτης οι λεπτές γραµµές 
µειώθηκαν σε 17 ασθενείς (56,6%). Μικρή βελτίωση - της τάξης του 5-
10% - σηµειώθηκε στις ρυτίδες σε 6 ασθενείς (20%). Αξιοσηµείωτη 
βελτίωση παρατηρήθηκε στην υφή του δέρµατος όλων των ασθενών, ενώ 
σηµαντική (της τάξεως του 30-40%) ήταν η µείωση των δυσχρωµιών.  

Τέλος, κατά τον τελευταίο έλεγχο τη 12η εβδοµάδα, αρκετά 
ικανοποιητική µείωση των λεπτών γραµµών σηµειώθηκε σε 24 ασθενείς 
(80%). Το ποσοστό ασθενών που παρουσίασαν βελτίωση των ρυτίδων   
παρέµεινε σταθερό. Εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση του τόνου και της 
υφής του δέρµατος σε όλους τους ασθενείς καθώς και η σε πολύ 
σηµαντικό ποσοστό (σε πολλές περιπτώσεις ως και 50%) ελάττωση των 
δυσχρωµικών αλλοιώσεων. 

 

 
 

Σχήµα 1: Ποσοστά ασθενών που παρουσίασαν βελτίωση ως προς τις λεπτές γραµµές. 
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Σχήµα 2: Ποσοστά ασθενών µε βελτίωση των ρυτίδων. 
 
 
 

 
 

Σχήµα 3 Ποσοστά ασθενών µε βελτίωση ως προς τον τόνο και την υφή του δέρµατος 
και ως προς τις δυσχρωµικές αλλοιώσεις. 
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Περιστατικό 1 
 

 
 
Φωτ. 1: Στην αρχή της θεραπείας 
 
 

 
 
Φωτ. 2: Στο τέλος της θεραπείας 
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Περιστατικό 2 
 

 
 
Φωτ. 1: Στην αρχή της θεραπείας 
 

 
 
Φωτ. 2: Στο τέλος της θεραπείας 
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Περιστατικό 3 
 

 
 
Φωτ. 1: Στην αρχή της θεραπείας 
 

 
 
Φωτ. 2: Στο τέλος της θεραπείας 
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