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słonecznego mają negatywny wpływ na zdrowie naszej skóry,
powodując m.in. powstawanie ciemnych plam na skórze. Ten proces jest
wynikiem zwiększenia produkcji melaniny, pigmentu, który odpowiada
za kolor skóry. Melanina pełni funkcję naturalnego filtra, który chroni

skórę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych i radiacją, hamując działanie wolnych rodników.
Cząsteczki melaniny tworzą warstwę ochronną, która pochłania promieniowanie UV. Im więcej czasu
spędzamy na słońcu, tym więcej wzrasta ryzyko wystąpienia nowych plam i przebarwień, tym bardziej
widoczne i trwałe stają się one.
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na powstawanie przebarwień są zapalenie skóry i urazy, zmiany
hormonalne (ciąża lub kuracja antykoncepcyjna), stres i choroby, leki, które mogą stymulować produkcję
melaniny.
Zapotrzebowanie na produkty do walki z przebarwieniami zainspirowało HL PROFESSIONAL SKINCARE, jedną z
wiodących marek branży kosmetycznej, do stworzenia innowacyjnej linii produktów rozjaśniających
przebarwienia.
DERMALIGHT - to unikalna linia produktów, która została stworzona na bazie zaawansowanego kompleksu
wielofunkcyjnego, witaminy C, arbutyny, kwasów kojowego, migdałowego i azelainowego.
Linia produktów DERMALIGHT bardzo skutecznie rozjaśnia przebarwienia i rozświetla skórę, dzięki szczególnie
aktywnym składnikom, umożliwiającym uzyskanie widocznych rezultatów.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Kwas kojowy - naturalny kwas, produkt uboczny procesu fermentacji słodu ryżowego, hamuje produkcję
melaniny poprzez zmniejszenie aktywności tyrozynazy.
Kwas migdałowy - alfa-hydroksykwas aromatyczny, posiadający właściwości antybakteryjne, sprzyja
regeneracji komórek i rozjaśnia przebarwienia. Nadaje się zarówno dla osób ze skórą wrażliwą, jak i osób o
ciemnej karnacji.
Kwas azelainowy - blokuje aktywność tyrozynazy, co przyczynia się do zmniejszenia produkcji melaniny.
Arbutyna - substancja pozyskiwana z jagód mącznicy lekarskiej, skutecznie hamuje aktywność enzymu
tyrozynazy, który odpowiada za produkcję melaniny.
Witamina C - silny przeciwutleniacz, neutralizujący działanie wolnych rodników. Stymuluje produkcję
kolagenu, wpływa na produkcję melaniny, rozświetla i ujednolica koloryt skóry.
Kompleks nowej generacji (butyl rezorcynol, undecylenian fenyloalaniny, kompleks ekstraktów roślinnych)
 Hamuje syntezę melaniny.
 Pomaga zapobiec migracji pigmentu do komórek.
 Hamuje aktywność enzymu tyrozynazy.
DZIAŁANIE
Połączenie składników rozjaśniających z dodatkowymi substancjami czynnymi znacznie zwiększa
skuteczność kuracji i przyczynia się do rozświetlenia i ujednolicenia kolorytu skóry.
REZULTAT
Rozjaśnienie przebarwień
Redukcja plam starczych i ostudy
Zapobieganie powstawaniu nowych przebarwień
Ujednolicenie kolorytu skóry
Odzyskanie promiennej i zdrowej skóry
TYPY SKÓRY
Linia przeznaczona jest dla skóry z przebarwieniami i nierównomiernym kolorytem.
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CLEANSER

ILLUMINATING BOOSTER

Emulsja oczyszczająca

PROFESSIONAL MASSAGE

DERMALIGHT

BOOSTER
Profesjonalny krem do masażu

DERMALIGHT

ILLUMINATING PEEL

LIGHTENING MASK

Unikalny peeling chemiczny
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego

Maska rozświetlająca

WHITE PEEL

DERMALIGHT

Unikalny peeling na bazie
kwasu mlekowego

ACTIVE
ILLUMINATING CREAM

DERMALIGHT

ILLUMINATING SERUM
Serum rozświetlające

* W celu osiągnięcia optymalnych wyników produkty należy stosować zgodnie z protokołem zabiegowym

Aktywny krem rozświetlający

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ
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CLEANSER

DERMALIGHT
ILLUMINATING SERUM

DERMALIGHT
ACTIVE ILLUMINATING CREAM

DERMALIGHT
LIGHTENING MASK

DERMALIGHT
DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM

DERMALIGHT
DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM WITH
MAKE-UP

Poprawa
tekstury

Depigmentacja

Nawilżenie

Ochrona antyoksydacyjna

Regularne stosowanie kosmetyków w domu jest podstawą skutecznej kuracji skóry i zapewnia osiągnięcie trwałych wyników

DERMALIGHT CLEANSER
Specjalna emulsja do dokładnego oczyszczania twarzy, przywraca skórze optymalny
poziom nawilżenia, rozjaśnia i ujednolica koloryt skóry.

DERMALIGHT ILLUMINATING SERUM
Aktywne serum rozświetlające na bazie kwasu migdałowego, arbutyny, kwasu
azelainowego i witaminy E. Rozjaśnia przebarwienia i odmładza, skóra staje się jasna,
promienna i jednolita.

DERMALIGHT ACTIVE ILLUMINATING CREAM
Aktywny krem, wzbogacony kompleksem ekstraktów roślinnych, rozjaśnia przebarwienia i
rozświetla skórę. Krem, zawierający kwas kojowy, witaminy C i B3, chroni przed
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, nadaje skórze jasność, jednolitość
kolorytu i zdrowy wygląd.

DERMALIGHT ILLUMINATING BOOSTER
Profesjonalny krem do masażu, pomaga rozjaśnić i ujednolicić koloryt skóry. W celu
uzyskania optymalnych rezultatów zalecane jest stosowanie w połączeniu z Dermalight
Illuminating Serum.

DERMALIGHT DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM
Krem pod oczy, oparty o kofeinę i ekstrakt z nasion quinoa, likwiduje obrzęki i rozjaśnia cieni
pod oczami. Zawiera kompleks peptydowo-miedziowy i witaminę C. Zapewnia wygładzanie
zmarszczek i nadaje skórze jednolity, promienny wygląd.

DERMALIGHT DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM WITH MAKE-UP
Krem pod oczy z podkładem, oparty o kofeinę, i ekstrakt z nasion quinoa, likwiduje obrzęki i
rozjaśnia cieni pod oczami. Zawiera kompleks peptydowo-miedziowy i witaminę C. Zapewnia
wygładzanie zmarszczek i nadaje skórze jednolity, promienny wygląd.

DERMALIGHT LIGHTENING MASK
Terapeutyczna maska rozświetlająca na bazie kompleksu ekstraktów roślinnych, witamin B3 i
C, rozświetla skórę, nadając jej promienność i zdrowy wygląd.

DERMALIGHT ILLUMINATING PEEL
Specjalny peeling chemiczny na przebarwienia, zawiera kompleks kwasów AHA, kwas
migdałowy, kwas salicylowy. Preparat rozjaśnia plamy pigmentacyjne, intensywnie regeneruje
skórę, zwiększa tempo odnowy komórkowej, nadając twarzy promienny i młody wygląd.

HL to marka laboratorium PHARMA COSMETICS, które 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 zabiegi profesjonalne i preparaty do stosowania w domu, które przeznaczone do
każdego typu skóry oraz zawierają składniki odmładzające, odnawiające, rozjaśniające.

NASZE GŁÓWNE WARTOŚCI:
Profesjonalizm i innowacja
Jakość i różnorodność zaawansowanych rozwiązań
Konkretne rezultaty
Wiarygodność i rzetelność

HL - PROFESSIONAL SKINCARE
info@hl-labs.pl • www.hl-labs.pl •

HL - PROFESSIONAL SKINCARE

