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ODŻYWIANIE SKÓRY
Witaminy odgrywają kluczową rolę w zachowaniu zdrowia
skóry wpływając na jej prawidłowe funkcjonowanie i
spowalniając procesy starzenia. Witaminy są niezbędnymi
składnikami mechanizmu odnowy komórkowej i potrzebne w
syntezie kolagenu i elastyny. Ponadto witaminy wspomagają
ochronę skóry przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników. Z wiekiem, a zarówno w wyniku działania czynników
zewnętrznych, takich jak promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenia powietrza, palenie oraz
niezrównoważona dieta, struktura skóry się pogarsza, pojawiają się zmarszczki, występują suchość
i matowość. Zapotrzebowanie na skuteczne preparaty wzbogacone niezbędnymi witaminami i
składnikami aktywnymi zachęciło HL, wiodącą firmę w branży produktów profesjonalnych do
pielęgnacji skóry twarzy, do stworzenia linii kosmetyków MULTI VITAMIN , która oparta jest na
ekstraktach roślinnych zapewniających nawilżenie i odżywienie skóry oraz witaminach A, B, C, E, F,
H, które są kapsułkowane w celu zachowania maksymalnej aktywności.
DZIAŁANIE
Połączenie kapsułkowanych witamin w bardzo wysokim stężeniu odżywia, nawilża i spowalnia
starzenie się skory, zapewniając gładką teksturę, promienny i zdrowy wygląd.
REZULTAT
Opóźnienie procesu starzenia się skóry
Wygładzenie drobnych zmarszczek
Poprawa jędrności i elastyczności
Zwiększenie poziomu nawilżenia skóry i poprawa jej tekstury
TYPY SKÓRY
Linia kosmetyków przeznaczona jest do każdego rodzaju cery. Polecana zwłaszcza do skóry wykazującej
początkowe oznaki starzenia.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Witamina A - odgrywa ważną rolę w odnawianiu i różnicowaniu komórek skóry, stymuluje
produkcję kolagenu i elastyny, wspomaga redukcję drobnych zmarszczek.
Kompleks witamin B - niezbędny dla utrzymania prawidłowych funkcji skóry, opóźnia proces jej
starzenia.
Witamina C - silny przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki, wspomaga regenerację
uszkodzeń skóry spowodowanych promieniowaniem słonecznym, wpływa na syntezę melaniny
oraz rozświetla i rozjaśnia cerę.
Witamina E - ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia poziomu nawilżenia, jest silnym
przeciwutleniaczem, który chroni skórę, zapobiega przeznaskórkowej utracie wody oraz
redukuje uszkodzenia, spowodowane promieniowaniem UV.
Witamina F - niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 zapewniają wzmocnienie błon
komórkowych, normalizują, odżywiają i zwiększają nawilżenie skóry.
Witamina H - normalizuje pracę gruczołów łojowych i pomaga uzyskać gładką teksturę.

MULTI VITAMIN
CLEANSING GEL
Delikatny pieniący się żel
do oczyszczania twarzy
wzbogacony witaminami.
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SERUM
Unikalny serum nawilża i
odżywia, normalizuje i
wzmacnia skórę, nadając jej
zdrowy i gładki wygląd.

RICH MOISTURIZING
CREAM
Nawilżający krem, odżywia,
uelastycznia i ujędrnia
skórę, redukuje objawy
starzenia i drobne linii.

HL to firma kosmetyczna, która wytwarza produkty do pielęgnacji skóry dla światowego rynku
kosmetyków. Produkcja firmy jest sprzedawana tylko przez salony kosmetyczne, kliniki urody i
SPA.
HL jest najbardziej znana w specjalistycznym przemyśle kosmetyków. HL łączy w sobie
innowacyjne laboratorium badawczo-rozwojowe i nowoczesne metody produkcyjne, które dają
możliwość wytwarzania unikalnej produkcji o wysokiej jakości , efektywności i bezpieczeństwie,
zapewniają klientom zdrową, zbilansowaną, przepiękną skórę.
HL oferuje różnorodne procedury zabiegowe i preparaty do stosowania w domu, które zawierają
składniki odmładzające, odnawiające, rozjaśniające oraz zabezpieczają pielęgnację tłustej i
dojrzałej cery, ochronę przeciwsłoneczną.
NASZE GŁÓWNE WARTOŚCI:
Profesjonalizm i innowacja
Jakość i różnorodność zaawansowanych rozwiązań
Konkretne rezultaty
Wiarygodność i rzetelność
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