
SCHEMAT ZABIEGU
1. Oczyszczamy skórę za pomocą emulsji Vitalise Cle-

anser, która zawiera hialuronian sodu, kwasy owocowe 
AHA, wyciąg z oczaru.

2. Za pomocą pędzla nanosimy na twarz peeling che-
miczny Anti Age Peel II o  stężeniu 22%, oparty na opa-
tentowanej mieszance naturalnych owocowych ekstraktów 
i kwasów. 

3. Peeling nie wymaga neutralizacji. Po 10 minutach 
zmywamy preparat wodą i nanosimy na skórę równą war-
stwą kremowy peeling na bazie kwasu mlekowego i hydro-
lizowanych protein mlecznych White Peel. W celu wzmoc-
nienia działania produktu należy przykryć twarz ciepłym, 
wilgotnym kompresem.

4. Po 10 minutach zdejmujemy kompres, zmywamy 
White Peel i  przystępujemy do wykonania masażu twa-
rzy z użyciem serum Moisture Optimizing Booster step 1 
w połączeniu z nawilżającą krem-maską Moisture Optimi-
zing Mask step 2. Krem-maska zawiera argirelinę. Masuje-
my skórę twarzy przez 10–15 minut. Po zakończeniu masa-
żu nie spłukujemy preparatu.

5. Następnie nakładamy dwustopniową maskę Advan-
ced Hydration System Professional Mask. Opakowanie 
zawiera kilka produktów niezbędnych do przygotowania 
wielowarstwowej maski nawilżającej. Za pomocą dołączo-
nej szpatułki nanosimy preparat Hydramax, przykrywamy 
twarz maską z gazy, która spryskujemy preparatem Hydra-
max Activator. Nakładamy termiczną maskę Thermomax 
i  pozostawiamy na 15–20 minut aż do całkowitego wy-
schnięcia. Następnie zdejmujemy maskę w całości i prze-
cieramy skórę czystą wilgotną chusteczką.

6. Na zakończenie zabiegu nanosimy nawilżający krem 
z linii Vitalise.
W  celu uzyskania jak najlepszych i  trwałych wyników 
kuracji niezbędne jest stosowanie preparatów Vitalise 
w pielęgnacji domowej.

Spadek poziomu nawilżenia skóry skutkuje przyspiesze-
niem procesów starzenia i  pojawieniem się zmarszczek. 
Jednym z czynników wpływających na utrzymanie właści-
wego nawilżenia warstwy rogowej naskórka jest poziom 
stężenia kwasu hialuronowego w  skórze. Kwas hialu-
ronowy jest węglowodanem, który wiąże się z  wodą, co 
zapewnia długotrwałe nawilżenie i  zmiękczenie skóry, jej 
elastyczność i  sprężystość, a  w  efekcie młodszy wygląd. 
Z upływem lat, zdolność skóry do produkcji kwasu hialu-
ronowego maleje, a jego ilość zaczyna spadać, co powo-
duje utratę elastyczności i  jędrności oraz pojawienie się 
zmarszczek. Laboratorium Pharma Cosmetics opracowało 
linię produktów do kompleksowej pielęgnacji każdego 
typu skóry z objawami odwodnienia. Produkty z linii HL Vi-
talise zostały oparte na kwasie hialuronowym, kwasie mle-
kowym, witaminach A, C i E, algach brązowych, bogatych 
w składniki odżywcze egzotycznych olejach kukui i maka-
damia oraz naturalnych wyciągach z  wąkroty azjatyckiej, 
lukrecji gładkiej, grejpfruta, zielonej herbaty, które posia-
dają właściwości przeciwutleniające. Zabieg ma za zadanie 
wzmocnić funkcję bariery skórnej, maksymalnie zwiększyć 
nawilżenie skóry, odżywić ją i wygładzić.

RECEPTA HL VITALISE na dobrze nawilżoną skórę

Odwodnienie skóry jest powszechnym problemem, który charakteryzuje się obniżoną ilością 
wody w naskórku i może dotyczyć każdego, bez względu na wiek czy rodzaj skóry.

Lekarz dermatolog, kosmetolog, 
szkoleniowiec. Ofi cjalny dystrybutor 
marki HL Professional Skincare 
w Polsce.

Opracowanie:
Vita Ieshtokina

Więcej informacji: 
www.hl-labs.pl
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