Nacht
SLAAP EN HERSTEL
WIST JE DAT?
Tijdens de nachtfase gaat uw huid in herstelmodus. De productie van melatonine
en groeihormoon is het hoogst. Dan vindt de reproductie van stamcellen plaats.
Als je slaap verliest/tekort komt, werken de natuurlijke nachtelijke processen van
je lichaam niet meer volledig, wat resulteert in vermoeidheid overdag en zichtbare
effecten van vermoeidheid. 'S Nachts worden huidcellen hersteld en worden
schadelijke gifstoffen verwijderd, waardoor slapen het ultieme schoonheidsgeheim
en de eerste stap in je huidverzorgingsroutine wordt.
Wanneer je een verstoorde of ingekorte slaap ervaart, kunnen de natuurlijke
mechanismen van het lichaam niet functioneren en zal je huid er 's ochtends
minder verfrist uitzien en aanvoelen. Een nieuwe benadering van de gezondheid
van de huid - This Works is het huidverzorgingsmerk dat in harmonie werkt met je
lichaamsklok, te beginnen met slapen. Een goede huid begint met een goede
nachtrust, aangezien deze tijd wordt gebruikt om schade te herstellen en
gifstoffen te verwijderen.
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Het begin
GELANCEERD IN 2003 IN VK

Clean, gerichte oplossingen
geformuleerd om in
harmonie samen te werken met het
24-uursritme van jouw lichaam. Zo
c
worden de prestaties
van de
huid 24 uur lang geoptimaliseerd, te
beginnen met een goede nachtrust.
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24hr
DE HUID EN JE LICHAAMSKLOK

✓
✓
✓
✓

Huid is overbelast
DNA herstel is geactiveerd
Melatonine niveau is verhoogd
De huid heeft
milieuverontreinigende stoffen
verzameld
✓ De huid is meer ontvankelijk
voor absorbtie van cosmetica

✓ Melatonine- en groeihormoonspiegels
bereiken een piek
✓ Ontgifting vindt plaats in huidcellen
✓ Stamcellen in de epidermis planten
zich voort en vervangen verouderde
cellen
✓ Transepidermaal waterverlies (TEWL)
is het hoogst

✓ Vocht niveaus verhogen
✓ Talgproductie op zijn hoogst
✓ Maximale blootstelling aan
polluenten
✓ Energie niveaus omlaag

✓ Vochtbalans van de huid is op
zijn laagst
✓ Huid kan gevoelig en rood zijn
✓ Verminderd DNA herstel
✓ Huid bescherming is cruciaal

This Works
2 4 U U R S K I N S O L U T I O N S , W E T E N S C H A P, S U P E R B L E N D S

24hr skin solutions
Ons bekroonde assortiment
biedt precies wat uw huid, uw
dag en uw levensstijl vereisen.

Wetenschap

Superblend

Onze producten bevatten
wetenschappelijk bewezen actieve
ingrediënten en we ondersteunen
onze beweringen met klinische en
gebruikersonderzoeken.

Producten bevatten een
Superblend van bewezen actieve
stoffen geïnspireerd door de
natuur, botanische oliën en
therapeutische geuren.
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Unieke marktpositie
CLEAN, WERKZAAM, WELLNESS

5,200,000

T h i s Wo r k s d e e p
sleep pillow spray samples
This Works onderscheidt zich door een gedifferentieerde
emerkpositionering
x p e r i e n c e d en
b ybiedt clean en zeer natuurlijke
M
a r r i o twaarvan
t g u e sbewezen
t s a n ncisu dat
a l l ze
y iwerken
n
producten
met de
ambitie om iemands algehele welzijn te verbeteren.

32,677,172

127,895

hotel rooms in 319
Marriott hotels
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Onze formuleringen zijn zo rein als ons geweten
DE THIS WORKS SUPERBLEND

DOOR DE KUNST EN
WETENSCHAP VAN
AROMATHERAPIE AAN
ONZE GEUREN
EN PRODUCTEN TOE
TE PASSENc
,STIMULEREN
WE DE REUK ZINTUIGEN
DIE VAN INVLOED
KUNNEN ZIJN OP JE
S L A A P, J E S T E M M I N G
EN JE WELZIJN.

ELK 100%
NATUURLIJKE
ACTIEVE WERKSTOF
IS GESELECTEERD
OP
Z I J N M O GcE L I J K H E I D
DE HUID TE
BESCHERMEN EN TE
ONDERSTEUNEN AFHANKELIJK VAN DE
LICHAAMSKLOK

WIJ GEBRUIKEN
ALLEEN
HOOGWAARDIGE,
100% NATUURLIJKE
PLANTAARDIGE OLIËN,
D I E Z O R G V UcL D I G
WORDEN
GESELECTEERD OP
HUN THERAPEUTISCHE
VOORDELEN EN
COMPATIBILITEIT MET
D E H U I D.

Een Superblend is een ingrediëntensysteem met 3 elementen van natuurlijk afgeleide, wetenschappelijk bewezen
ingrediënten op therapeutische niveaus die vakkundig worden gemengd en zonder het gebruik van onnodige chemicaliën.
Dit is een clean huidverzorging die zijn belofte echt waarmaakt.

Ondersteund door wetenschap
5 ONAFHANKELIJKE TESTEN, MEER DAN 5 JAAR, MET MEER DAN 900 DEELNEMERS
2013

1) DSPS Bewezen
om u te helpen sneller
in slaap te vallen en
met een frisser gevoel
wakker te worden

2014

2) DSPS en SPPS
bewezen verlichting te
bieden voor tijdelijke
slapeloosheid bij exreceptplichtige gebruikers
3) SPPS Bewezen om
het normale slaappatroon
bij rusteloze slapers te
helpen herstellen
4) SPPS bewezen slaap
te verhogen met maximaal
twee uur slaap per nacht

2016

5) SPPS
en DSPS bewezen om de
slaapkwaliteit te verbeteren
bij gebruikers van apparaten
voor het slapengaan

2017

2018

6) Slaapstudie bevestigt de
positieve invloed van DSPS
op de slaapkwaliteit

9) Pilot studies met
geurstoffen om oliën te
identificeren voor gebruik in de
nieuwe Morning Expert-reeks

7) fMRI studie toont
gedifferentieerde activering
in de hersenen met DSPS
en nieuwe "oosterse"
geuren

10) fMRI-studie bevestigt
differentiële activering van de
hersenen met Morning Expertgeur

8 ) Gebruikersonderzoek
bevestigt dat SPNP de
mentale en fysieke
prestaties verbetert na een
dutje

11) EEG-onderzoek om de
impact van DSPS op
hersenconnectiviteit te
begrijpen. Resultaten in
afwachting

Gebruikersonderzoek
bevestigt dat Oriental de
slaapkwaliteit en het
slaapvermogen verbetert
en verstoorde slaap
vermindert

12) Huidverzorging Klinische
onderzoeken naar het MEassortiment tonen
vermindering van
onzuiverheden, verbeterde
huidskleur, hydratatie en
poriënreiniging

2019

13) Pilot-onderzoek 1
Paradigma-gedrags- en paradigmaneutrale respons om de impact van
verschillende oliën op angst, stress
en milde pijn te beoordelen
Pilotstudie 2 Huidgeleiding, hartslag
en polsslagvariabiliteit tijdens
stresstests met geselecteerde oliën
14) fMRI-onderzoek
Om de impact van geselecteerde
anti-anxiolytica te beoordelen
Oliën (van Pilot Studies hierboven)
op de hersenen
15) Klinische studie My Wrinkles
begint in maart 2019
16) Sleep Together gebruikersonderzoek dat begint in april 2019

Wij geloven dat een mooie huid begint met een goede nachtrust
MET GERICHTE OPLOSSINGEN DIE IN HARMONIE WERKEN MET JE LICHAAMSKLOK

Deze Superblends van This Works zijn natuurlijk en
wetenschappelijk bewezen op therapeutisch niveau.

-Streven is 98%
natuurlijke ingrediënten
-Super ingrediënten
-Clean
-Niet op dieren getest

100% natuurlijke,
Bekroonde actieve
therapeutische geuren
ingrediënten

Top kwaliteit
plantaardige oliën

Nacht
HOE HET WERKT

In 2017 ondersteunde This Works een
academische en onafhankelijke nieuwe studie
om de invloed van specifieke geuren op de
hersenen te onderzoeken.
Een fMRI-hersenscan werd uitgevoerd bij 15
vrouwelijke en 15 mannelijke deelnemers
tussen de 20 en 35 jaar oud.

Tijdens de proef werd This Works Deep
Sleep-geur Superblend getest tegen een
controle.
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Nacht
SUPERBLEND

100% natuurlijke geur

99% natuurlijke formule

Topnoten: lavendel
Hartnoten: kamille / lavendel
Basisnoten: patchoeli / vetiver

Lavendel: Bekend om spanning en
slapeloosheid te verlichten met zijn frisse
en zoete bloemengeur.
Wilde kamille: Diepe rustgevende aroma,
met een bijna verdovend effect op het
lichaam en de geest.
Vetiver: Helpt om stress te verlichten,
zenuwen te kalmeren en een gevoel van
evenwicht te creëren, terwijl de
slaapverwekkende werking ook mentale en
fysieke uitputting behandelt.
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Nacht
D E R E S U LTAT E N

Deze geur van Works' Deep Sleep activeert specifieke delen van de hersenen die te maken hebben met emoties,
plezier en kalmte, en heeft het vermogen de geest sneller tot slaap te brengen.

DEEP SLEEP GEUR
✓ De hypothalamus - geassocieerd met
slaap en de productie van het hormoon
oxytocine

CONTROLE

✓ De hippocampus - geassocieerd met
geheugen, emoties en motivatie
✓ De middelste gecinguleerde cortex roept hedonische reacties op
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Nacht
CONCLUSIE

''Deze resultaten geven ons en onze klanten
het volledige vertrouwen in de voordelen
van het gebruik van onze natuurlijk
gemengde slaapsprays. Met het oog op de
toekomst zetten ze tevens een gouden
standaard voor het creëren van nieuwe,
zeer effectieve geuren die worden
ontwikkeld met neurologische reacties in
gedachten.''
- Dr. Anna Persaud, CEO van This Works
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