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BÖRJAR HÄR.



HUDENS HÄLSA  HUDENS HÄLSA  
PÅVERKAS AV GENERNA.PÅVERKAS AV GENERNA.
Huden är ditt största organ och fungerar som en skyddsbarriär mot yttre på- 
frestningar. Varje hud är unik och dess förutsättningar beror upp till 60 procent  
på genetiskt arv. Resterade beror på livsstil och miljön runt omkring dig1,2. Med  
Dynamic Codes unika DNA-test får du värdefull kunskap om dina genetiska  
förutsättningar och hur du bäst anpassar din hudvård.

De yttre faktorer som påverkar hudens hälsa avgörs av din omgivning, ditt hälso- 
tillstånd och de livsstilsval du gör. Du kan skydda din hud genom att undvika 
exponering från starkt solljus, luftföroreningar, extrema temperaturväxlingar och 
olämpliga hundvårdsingredienser.

Sunda livsstilsval som en balanserad kost, regelbunden sömn och motion samt 
minskad stress kan också bidra till att fördröja den naturliga åldringsprocessen. 

ETT UNIKT DNA-TEST.ETT UNIKT DNA-TEST.
Testet är baserat på de senaste forskningsrönen och ger dig ett personligt svar 
med information om vilka genetiska förutsättningar som kan påskynda din huds 
åldrande. Du får även konkreta råd på vad du kan göra för att förebygga och mot-
verka för tidiga ålderstecken i huden.

I testet analyseras 16 olika genvarianter genom en PCR-baserad teknik. Denna 
teknik är vanlig för att analysera DNA i en rad olika tillämpningar och tillför testet 
hög säkerhet.

Detta är ett test kopplat till hudens välbefinnande och hudvård och är inte ett medicinsk  
diagnostiskt test. Testets syfte är inte att fastställa diagnoser, behandling, lindring eller  
förebyggande av sjukdomar.

• 16 genetiska  
markörer undersöks

• Rekommendationer på  
hudvårdsingredienser

• Rekommendationer för  
kost & livsstil

• Kostnadsfri rådgivning  
med hudterapeut

1. Testet gör du genom att 
gnugga den mjuka delen av 
provtagningspinnen mot  
insidan av kinden.

2. Du skickar tillbaka  
ditt test i medföljande  
returkuvert.

3. Du får ett utförligt  
svar på vår webb, med din 
personliga analyskod. 

4. Om du önskar får du  
kostnadsfri rådgivning  
med vår hudterapeut online.

SÅ HÄR GÅR TESTET TILL.SÅ HÄR GÅR TESTET TILL.



5 TYPER AV ÅLDRANDE.5 TYPER AV ÅLDRANDE.

Kollagen är det vanligast förekom-
mande proteinet i huden och ger 
struktur, elasticitet och stadga.3 

Med åldern minskar hudens kollagen- 
produktion och huden tappar då 
sin spänst och strukturen blir mer 
ojämn. 

Hos vissa personer bryts kollagenet 
ner snabbare och dessa personer 
löper större risk att drabbas av 
rynkor och oelastisk hud. 

När vi får i oss kolhydrater och socker 
(glukos) genom kosten, fäster sockret 
från detta till kollagenet i huden och 
bildar dysfunktionella proteiner (AGE:s). 
Denna process kallas för glykering. 

Glykering leder till en minskad flexi- 
bilitet i kollagenet och visar sig i form 
av rynkor och slapphet och kan även 
försämra hudens förmåga att nybildas 
och läka.4 

Olika genetiska förutsättningar kan 
ge olika glukoskoncentrationer, vilket 
påverkar nivån av glykering.

Hyperpigmentering uppkommer när 
huden producerar en ojämn mängd 
melanin, vilket syns på huden i form av 
mörka fläckar. 

En solskada kan leda till ojämn melanin- 
produktion och detta kan uppkomma 
många år efter att solskadan skett5, 
därför kallas det även ofta för ålders-
pigmentering. 

Olika genetiska förutsättningar styr 
både melaninproduktionen och hudens 
inbyggda solskydd.

Fria radikaler är atomer eller molekyler 
som kan oxidera och skada hudcell- 
erna.6 Dessa skador, tillsammans med 
andra föroreningar, kan ge flera negati-
va effekter på huden som till exempel 
brist på fukt och elasticitet samt ökad 
känslighet. 

Kroppen har ett naturligt antioxidant-
skydd som fungerar som ett försvar 
mot de fria radikalerna. Hur starkt det 
skyddet är beror på dina gener.

En känslig hud har en försvagad 
skyddsbarriär och har en sämre 
förmåga att neutralisera förore-
ningar. Den kan t ex bli röd eller torr 
vid exponering för starka kemika-
lier, eller vid klimatpåverkan.7 

Olika genetiska förutsättningar kan 
ge olika starkt skydd mot förore-
ningar och inflammation, vilket 
påverkar hudens känslighet.

KOLLAGENNEDBRYTNING.KOLLAGENNEDBRYTNING. GLYKERING.GLYKERING. PIGMENTERING.PIGMENTERING. ANTIOXIDANTSKYDD.ANTIOXIDANTSKYDD. KÄNSLIGHET.KÄNSLIGHET.



KÄNSLIGHET

Ingen förhöjd benägenhet

KOLLAGEN- 
NEDBRYTNING

Ingen förhöjd benägenhet

ANTIOXIDANT 
-SKYDD

Förhöjd benägenhet

PIGMENTERING

Kraftigt förhöjd  
benägenhet

GLYKERING

Kraftigt förhöjd  
benägenhet



UTVECKLING AV TESTET.UTVECKLING AV TESTET.
Testet är framtaget enligt Dynamic Codes riktlinjer för kvalitet och bygger på solid teknisk grund 
med välbeprövad PCR-metodik samt på minst två av varandra oberoende vetenskapliga studier 
som stödjer kopplingen mellan hudkaraktärer och den genetiska analysen.

HUDSPECIALIST.HUDSPECIALIST.
Dynamic Codes hudtest är granskat av vår auktoriserade hudterapeut 
Melinda Ingvarsson som är medlem i Sveriges hudterapeuters riks- 
organisation (SHR) och innehar en Comité International d’Esthétique  
et de Cosmétologie (CIDESCO) examen. Melinda Ingvarsson har mång-
årig erfarenhet inom hudvård och hälsa, bland annat som hudvårds- 
lärare för hudterapeuter och som kostrådgivare och hälsoinspiratör. 
 
PROVTAGNINGSMETODIK.PROVTAGNINGSMETODIK.
I enighet med IVD direktivet 98/79/EC har studier genomförts för att säkerställa att provtagnings- 
paketens instruktioner förstås av lekmän. Studierna visar att instruktionerna för Dynamic Codes 
hudtest är både tydliga och säkra. Instruktionerna innefattar både hur provet ska tas, skickas 
och hur analyssvaret ska hämtas.

TESTETS PRESTANDA.TESTETS PRESTANDA.
Dynamic Codes analysmetod har validerats genom att jämföra erhållna genotyper med  
Sangersekvensering. Sangersekvenseringen utfördes på 50-63 prover per genetisk markör av  
ett externt laboratorium och gav en 99,87 % överensstämmelse för samtliga prover.

KVALITET.KVALITET.
Dynamic Code är ansvariga för tillverkningen av provtagningspaketen som är CE-märkta enligt 
IVD direktivet 98/79/EC, MDD direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar. 
Dynamic Codes CE märkta produkter är också certifierade av det internationella granskningsor-
ganet DEKRA. Dynamic Codes hudtest är registrerat hos Läkemedelsverket och finns därmed i 
EUDAMED database. Dynamic Codes laboratorium är kvalitetssäkrat.

• MMP1 (2 SNPar)

• GPX1

• TCF7L2

• ASIP (2 SNPar)

• MC1R

• XRCC1

• ERCC1

• SOD2

• NQO1

• TNF

• GSTP1

• RTEL1

• EPHX1 (2 SNPar)

ANALYSMETODIK.ANALYSMETODIK.
I Dynamic Codes hudstest används en egenutvecklad analysmetod för att detektera anlag för 
fem kategorier baserade på hudens karaktär; Kollagennedbrytning Glykering, Pigmentering, 
Antioxidantskydd och Känslighet. Analysmetoden är baserad på qPCR och detekterar 16 olika 
SNPar i följande gener: 

Baserat på DNA-resultaten klassificeras en person ha; Ingen förhöjd benägenhet,  
Förhöjd benägenhet eller Kraftigt förhöjd benägenhet för hudkaraktären i varje kategori.

Referenser

1.Gunn DA, Rexbye H, Griffiths CE, Murray PG, Fereday A, 
Catt SD, Tomlin CC, Strongitharm BH, Perrett DI, Catt M and 
others. Why some women look young for their age. PLoS One 
2009;4(12):e8021.

2. Shekar SN, Luciano M, Duffy DL, Martin NG. Genetic and 
environmental influences on skin pattern deterioration. J Invest 
Dermatol 2005;125(6):1119-29.

3. Vollmer DL, West VA, Lephart ED. Enhancing Skin Health: 
By Oral Administration of Natural Compounds and Minerals 
with Implications to the Dermal Microbiome. Int J Mol Sci 
2018;19(10).

4. Gkogkolou P, Böhm M. Advanced glycation end products: Key 
players in skin aging? Dermatoendocrinol 2012;4(3):259-70.

5. Fisher GJ, Kang S, Varani J, et al. Mechanisms of photoa-
ging and chronological skin aging. Arch Dermatol. 2002 Nov 
1;138(11):1462–70. 

6. Poljšak B, Dahmane RG, Godić A. Intrinsic skin aging: the 
role of oxidative stress. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica 
Adriat. 2012;21(2):33-6.

7. Farage MA. The Prevalence of Sensitive Skin. Front Med 
(Lausanne). 2019;6. doi:10.3389/fmed.2019.00098

MER OM TESTET.MER OM TESTET.




