
Prostrolane Inner B

Prostrolane Inner-B är en injicerbar gel för behandling av fettdepåer under ffa hakan. Produkten 
innehåller verksamma peptider  som minskar storleken på fettcellerna vilket gör att fettvävnaden i det 
område man injicerar minskar. Dessutom främjas kollagenproduktionen som stramar upp huden och 
återställer hudens fasthet. Till skillnad från liknande behandlingar reducerar Prostrolane fettcellerna 
istället för att slå sönder dem vilket medför mindre obehag och smärta vid behandling. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att en fettreduceringsbehandling aldrig kan ersätta träning och sund kost för en 
hälsosam kropp. 

Gelens sammansättning består av endast naturligt aktiva ingredienser som hyaluronsyra och fyra olika 
cellkommunicerande peptider. Peptider är korta kedjor av aminosyror som förekommer naturligt i 
kroppen och som fungerar som kroppens budbärare och kommunicerar till celler hur de ska 
reagera.  Biomimetiska peptider framställs på kemisk väg för att vara identiska med kroppens egna 
peptider. Varje peptid innehar olika egenskaper som verkar på sitt speciella sätt. Prostrolane Inner B 
innehåller 4 patenterade peptider:

– Nonapeptide-32: Främjar ämnesomsättningen genom glykolys och glukoneogenes. Den slätar även ut 
hudytan och gropar från celluliter. 
– Pentapeptide-43: Sätter igång lipolys som bryter ner fettceller. 
– Tripeptide-41: Stimulerar lipolys och främjar cellförnyelse i vävnader samt stramar upp huden. 
– Octapeptide-11: Aktiverar cellförnyelse för att förbättra hudkvaliteten och jämnar ut hudtonen.

 
Prostrolane innehåller även en låg dos hyaluronsyra vilket tillsammans med peptiderna skapar en unik 
sammansättning som naturligt reducerar fettceller och stramar upp huden. Behandlingen tar ungefär 15 
minuter och resultat kan ses efter cirka två behandlingar. Efter första behandlingstillfället sätts 
fettreducerinsprocessen igång i kroppen. Man får räkna med 2-3 behandlingar för optimalt resultat med 
2v mellanrum. Resultatet brukar ses efter ca 3 mån. 



 
GENERAL PRINCIPLES Prostrolane Inner-B performs targeted fat reduction through activation of AMPK, PKA and ERK 
pathway which strongly increases lipolysis in accumulated lipid droplets by phosphorylation of ATGL and HSL, (increases 
secretion of triglyceride, free fatty acids). In addition, Prostrolane Inner-B stimulates AMPK phosphorylation which leads 
inhibition of Lipogenesis by preventing PI3K-AK phosphorylation which is typical signaling pathway of triglyceride 
synthesis.


