
DERMALIGHT – zabieg przeciw przebarwieniom

Powstawanie ciemnych plam na skórze jest wynikiem zwiększenia produkcji melaniny, 
pigmentu, który odpowiada za kolor skóry.

Cząsteczki melaniny tworzą warstwę 
ochronną, która pochłania promie-
niowanie UV. Dodatkowymi czynni-
kami wpływającymi na powstawanie 
przebarwień są stany zapalne skóry 
i urazy, zmiany hormonalne (ciąża lub 
przyjmowanie środków antykoncep-
cyjnych), stres i choroby oraz leki, któ-
re mogą stymulować produkcję mela-
niny.
Dermalight jest zabiegiem kosmetycz-
nym, który skutecznie rozjaśnia skórę 
i  eliminuje wszelkiego rodzaju zmia-
ny pigmentowe. Linia oparta jest na 
wysokiej jakości sprawdzonych skład-
nikach oraz na innowacyjnych skład-
nikach aktywnych, które działają syner-
gicznie, zapewniając widoczny efekt 
depigmentacji.

SCHEMAT ZABIEGU
1. Zmywamy makijaż, używając 

płynu do demakijażu Eye & Lip Make-
up Remover.

2. Oczyszczamy skórę za pomocą 
emulsji Dermalight Cleanser, która 
zawiera witaminy C i B3, oleje ze słod-
kich migdałów, makadamii i oliwy.

3. Za pomocą pędzla równomier-
nie nanosimy na twarz szyję i  dekolt 
rozświetlający peeling chemiczny 
Dermalight Illuminating Peel, omija-
jąc okolice oczu. Peeling zawiera kwa-

Produkt zawiera kompleks ekstraktów 
roślinnych, 4-butyl rezorcynol, kwas 
kojowy, witaminy C i B3. 
Dla uzyskania optymalnego efektu na-
nosimy Dermalight Illuminating Serum 
na miejsca przebarwione, a następnie 
na skórę wokół oczu nakładamy krem 
z kofeiną i ekstraktem z nasion quinoa 
Dermalight Dark Eye Corrective Eye 
Cream.

W  celu zapewnienia odpowiednie-
go stopnia rozjaśnienia przebarwień 
i  ujednolicenia kolorytu skóry zabie-
gom musi towarzyszyć codzienna 
kuracja w  domu według zalecanego 
schematu.

Więcej informacji: 
HL Professional Skincare
ul. Zamoyskiego 53/4, 30-519 Kraków 
info@hl-labs.pl, www.hl-labs.pl
tel. 570 942 982

Lekarz dermatolog, 
kosmetolog, szko-
leniowiec. Ofi cjalny 
dystrybutor marki 

HL Professional Skincare w Polsce.

Opracowanie: 
Vita Ieshtokina

sy AHA/BHA, kwas migdałowy, unde-
cylenian fenyloalaniny, witaminę B3.

4. Peeling nie wymaga neutraliza-
cji. Po 10 minutach zmywamy prepa-
rat wodą, osuszamy skórę i nanosimy 
jednolitą warstwą kremowy peeling 
na bazie kwasu mlekowego i  hydro-
lizowanych protein mlecznych White 
Peel. W  celu wzmocnienia działania 
produktu należy przykryć twarz cie-
płym, wilgotnym kompresem.

5. Po 10 minutach zdejmujemy 
kompres, zmywamy White Peel i  po 
osuszeniu skóry przystępujemy do 
wykonania masażu twarzy z  użyciem 
Dermalight Illuminating Serum w po-
łączeniu z kremem do masażu Derma-
light Professional Booster. Produkty 
zawierają arbutynę, kwas azelainowy, 
kwas migdałowy, 4-butyl rezorcynol, 
liposomowy kompleks antyoksydan-
tów, pantenol i undecylenian fenylo-
alaniny. Podczas masażu dodajemy 
w razie potrzeby niezbędną ilość kre-
mu lub serum. Masujemy skórę twa-
rzy przez 10–15 minut. Po zakończe-
niu masażu nie spłukujemy preparatu.

6. Następnie nakładamy jednolitą 
warstwą rozświetlającą maskę Derma-
light Lightening Mask, pozostawiamy 
na 15 minut i spłukujemy wodą.

7. Na zakończenie zabiegu nano-
simy Dermalight Active Illuminating 
Cream. Aktywny krem chroni przed 
szkodliwym wpływem czynników 
zewnętrznych, redukuje plamy 
i przebarwienia, ujednolica 
koloryt, rozjaśnia 
skórę i przywraca 
jej zdrowy 
wygląd. 
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