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PRZECIW PRZEBARWIENIOM

Z aburzenia barwnikowe skóry są jednym z najbardziej skomplikowanych problemów 

w kosmetologii teraupetycznej. Szkodliwe czynniki środowiskowe oraz promieniowanie 

słoneczne mają negatywny wpływ nazdrowie, powodując m.in. powstawanie ciemnych plam na 

skórze. Ten proces jest wynikiem zwiększenia produkcji melaniny, pigmentu, który odpowiada za 

kolor skóry. Cząsteczki melaniny tworzą warstwę ochronną, która pochłania promieniowanie UV. 

Dodatkowymi czynnikami, wpływającymi na powstawanie przebarwień, są stany zapalne skóry 

i urazy, zmiany hormonalne (ciąża lub przyjmowanie środków antykoncepcyjnych), stres i choroby 

oraz leki, które mogą stymulować produkcję melaniny

Dermalight jest zabiegiem kosme-
tycznym, który rozjaśnia skórę i eli-
minuje wszelkiego rodzaju zmiany 
pigmentowe. Linia zawiera zarów-
no profesjonalne produkty do sto-
sowania w gabinecie kosmetycz-
nym, jak i produkty do stosowania 
w domu i jest oparta na wysokiej 
jakości sprawdzonych składnikach 
oraz na innowacyjnych składni-
kach aktywnych, które działają sy-
nergicznie, zapewniając widoczny 
efekt depigmentacji.

 | SCHEMAT ZABIEGU

1. Oczyszczamy skórę za pomocą 
emulsji Dermalight Cleanser, któ-
ra zawiera witaminy C i B3, oleje 
z migdałów, makadamii i oliwy. 

2. Za pomocą pędzla równomiernie 
nanosimy na twarz szyję i dekolt 
rozświetlający peeling chemiczny 
Dermalight Dermalight Illumina-
ting Peel, omijając okolice oczu. Pe-
eling zawiera kwasy AHA/BHA, 
kwas migdałowy, undecylenian 
fenyloalaniny, witaminę B3. 

3. Peeling nie wymaga neutraliza-
cji. Po 10 minutach zmywamy 
preparat wodą, osuszamy skórę 
i nanosimy jednolitą warstwą 
kremowy peeling White Peel. 
W celu wzmocnienia działania 
produktu należy przykryć twarz 
ciepłym, wilgotnym kompresem. 

4. Po 10 minutach zdejmujemy 
kompres, zmywamy White Peel 
i po osuszeniu skóry przystę-
pujemy do wykonania masażu 
twarzy z użyciem Dermalight 
Illuminating Serum w połącze-
niu z kremem do masażu Der-
malight Professional Booster. 
Produkty zawierają arbutynę, 
kwas azelainowy, kwas migda-
łowy, 4-butyl rezorcynol, liposo-
mowy kompleks antyoksydan-
tów, pantenol i undecylenian 
fenyloalaniny. Masujemy skórę 
twarzy przez 10-15 minut. Po 
zakończeniu masażu nie spłu-
kujemy preparatu. 

5. Następnie nakładamy jednolitą 
warstwą rozświetlającą maskę 
Dermalight Lightening Mask, 
pozostawiamy na 15 minut 
i spłukujemy wodą. 

6. Na zakończenie zabiegu nano-
simy Dermalight Active Illumi-
nating Cream. Aktywny krem 
chroni przed szkodliwym wpły-
wem czynników zewnętrznych, 
redukuje przebarwienia, ujed-
nolica koloryt, rozjaśnia skórę 
i przywraca jej zdrowy wygląd. 
Produkt zawiera kompleks eks-
traktów roślinnych, 4-butyl 
rezorcynol, kwas kojowy, wita-
miny C iB3.

Dla uzyskania optymalnego efektu 
nanosimy Dermalight Illuminating 
Serum na miejsca przebarwione, 
a następnie na skórę wokół oczu na-
kładamy krem z kofeiną i ekstrak-
tem z nasion quinoa Derma light 
Dark Eye Corrective Eye Cream.

Aby zapewnić odpowiedni sto-
pień rozjaśnienia przebarwień 
i ujednolicenia kolorytu skóry, za-
biegom powinna towarzyszyć co-
dzienna kuracja w domu według 
zalecanego schematu. Pacjent 

musi wykazać  się  cierpliwością 

i zaangażowaniem w czasie trwa-

nia terapii. Warto objaśnić klientowi, 

że widoczne efekty można zaobser-

wować po 4-5 tygodniach regular-

nej kuracji zarówno w domu, jak 

i w gabinecie kosmetycznym.
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