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NAWILŻAJĄCY 
ZABIEG DLA SKÓRY 

ODWODNIONEJ
O dwodnienie skóry jest powszechnym problemem, który charakteryzuje się obniżoną ilością 

wody w naskórku i może dotyczyć każdego bez względu na wiek czy rodzaj skóry. Odpowiedni 

poziom wody w skórze odgrywa bardzo ważną rolę w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Natomiast 

spadek poziomu nawilżenia skutkuje przyspieszeniem procesów starzenia, istotnym pogorszeniem 

tekstury, pojawieniem się linii i zmarszczek.

Jednym z czynników, wpływają-
cych na utrzymanie właściwego na-
wilżenia warstwy rogowej naskórka, 
jest poziom stężenia kwasu hialuro-
nowego w skórze. Kwas hialurono-
wy jest węglowodanem, który wiąże 
się z wodą, co zapewnia długotrwałe 
nawilżenie i zmiękczenie tekstury 
skóry, elastyczność i sprężystość, 
młodszy wygląd cery. Z upływem 
lat zdolność skóry do produkcji kwa-
su hialuronowego maleje, a jego ilość 
zaczyna spadać, co powoduje utratę 
elastyczności i jędrności oraz poja-
wienie się zmarszczek. 

 | LINIA HL VITALISE 

Laboratorium PHARMA COSME-
TICS opracowało linię produktów 
do kompleksowej pielęgnacji każ-
dego typu skóry z objawami od-
wodnienia. Produkty z linii HL VI-
TALISE zostały oparte na kwasie 
hialuronowym, kwasie mlekowym, 
witaminach A, C i E, algach brą-
zowych, bogatych w składniki od-
żywcze egzotycznych olejach ku-
kui i makadamia oraz naturalnych 
wyciągach z wąkroty azjatyckiej, 
lukrecji gładkiej, grejpfruta, zielo-
nej herbaty, które mają właściwości 
przeciwutleniające. Zabieg ma za 
zadanie wzmocnić funkcję bariery 
skórnej, maksymalnie zwiększyć 
nawilżenie skóry, odżywić, wygła-
dzić jej teksturę.

 | SCHEMAT ZABIEGU

1. Oczyszczamy skórę za pomocą 
emulsji VITALISE CLEANSER, 
która zawiera hialuronian sodu, 
kwasy owocowe AHA, wyciąg 
z oczaru wirginijskiego.

2. Nanosimy na skórę równą war-
stwą kremowy peeling na bazie 
kwasu mlekowego i hydroli-
zowanych protein mlecznych 
WHITE PEEL. W celu wzmoc-
nienia działania produktu na-
leży przykryć twarz ciepłym, 
wilgotnym kompresem.

3. Po 10 minutach zdejmujemy 
kompres, zmywamy WHITE 
PEEL i przystępujemy do wyko-
nania masażu twarzy z użyciem 
serum VITALISE MOISTURE 
OPTIMIZING BOOSTER step  1 
w połączeniu z intensywnie 
nawilżającą krem-maską VITA-
LISE MOISTURE OPTIMIZING 
MASK step 2. Krem-maska ma 
w swoim składzie argirelinę, do-
brze znaną jako alternatywa bo-
toksu. Masujemy skórę twarzy 
przez 10-15 minut. Po zakończe-
niu masażu nie spłukujemy.

4. Następnie nakładamy zaawan-
sowaną, dwustopniową maskę 
VITALISE ADVANCED HY-
DRATION SYSTEM PROFES-
SIONAL MASK. Opakowanie 
zawiera kilka produktów nie-
zbędnych do przygotowania 

wielowarstwowej maski nawil-
żającej. Nanosimy za pomocą do-
łączonej szpatułki preparat HY-
DRAMAX, przykrywamy twarz 
maską z gazy, spryskujemy ma-
skę z gazy preparatem HYDRA-
MAX ACTIVATOR, nakładamy 
termiczną maskę THERMOMAX 
i pozostawiamy na 15-20 minut 
aż do całkowitego wyschnięcia. 
Następnie zdejmujemy maskę 
w całości i przecieramy skórę czy-
stą, wilgotną chusteczką.

5. Na zakończenie zabiegu nano-
simy nawilżający krem z linii 
VITALISE, który oprócz kwasu 
hialuronowego i witamin zawie-
ra w swoim składzie kwasy mle-
kowy i salicylowy, wyciągi z zielo-
nej herbaty i wąkroty azjatyckiej. 

W celu uzyskania jak najlepszych 
i trwałych wyników kuracji nie-
zbędne jest stosowanie preparatów 
VITALISE w pielęgnacji domowej.
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