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Bruno Vassari poprzez skrót HA50X prezentuje  

niepowtarzalną linię kosmetyczną, sformułowaną z unikalnej 

mieszanki kwasu hialuronowego. 

Zabieg z użyciem kosmetyków HA50X głęboko nawilża, zwiększa 

elastycznośd, wygładza zmarszczki i poprawia elastycznośd skóry.  

Produkty w zestawie zawierają kwas hialuronowy o wysokiej i niskiej 

masie cząsteczkowej,  dzięki czemu rewelacyjnie wzmacniają barierę 

ochronną skóry przed wpływem środowiska oraz utrzymują 

maksymalny poziom nawilżenia. 

Zabieg nadaje się zarówno do młodej jak i dojrzałej skóry. Szczególnie 

polecany dla skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej, skłonnej do 

podrażnieo, zniszczonej słoocem. 

Częstotliwośd zabiegu:  rekomenduje się wykonywanie jednego 

zabiegu na tydzieo, w sześciotygodniowej sesji.  

PREPARATY PROFESJONALNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZABIEGU:  
 

Hyaluronic Professional Kit LABDIVISION HA50X – Zestaw zabiegowy intensywnie nawilżający 
   - Scrub & Mask - Maska złuszczająco - oczyszczająca (100 ml) 
   - Hyaluronic Serum - Serum nawilżające  (6 ×  2.5 ml) 
   - Pro-Hyaluronic Mask – Maska nawilżajaca (6  saszetek × 2 ml) 
   - Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer  - Krem na dzieo nawilżająco ochronny  (20ml tubka)  
 
Anti Stress Vitalizing Massage Cream – Krem do masażu (200ml) Linia ANTI STRESS  
Specyfics Bio-Douce – Dwufazowy płyn do demakijażu twarzy, oczu i ust (150ml) Linia SPECYFICS  
Aqua Genomics Toner – Tonik nawilżający (500ml) Linia AQUA GENOMICS  
Aqua Genomics Milk – Mleczko nawilżający (500ml) Linia AQUA GENOMICS  

  

PROCEDURY ZABIEGOWE: 
 
1. Usuo makijaż z oczu i ust za pomocą płatka kosmetycznego nasączonego preparatem linii Specyfics - Bio-Douce.  Następnie nanieś mleczko na twarz, szyję i dekolt Aqua 

Genomics Milk - z linii Aqua Genomics,  delikatnie masuj dłoomi, a nadmiar zbierz mokrą gąbką kosmetyczną.  Stonizuj skórę za pomocą Aqua Genomics Toner - również z 
linii Aqua Genomics. Preparatem zwilż płatki kosmetyczne i przetrzyj skórę.  (Można użyd dowolnego mleczka i toniku, pamiętąc jednak o odpowiednim doborze względem 
skóry pacjenta.) 

2. Następnie na oczyszczoną skórę nałóż preparat Scrub & Mask Maskę złuszczająco – oczyszczającą za pomocą pędzelka, omijając okolice oczu. Aby dokonad pełnego 
oczyszczenia skóry wykonaj masaż twarzy, szyi i dekoltu. Odczekaj kilka minut. Kiedy skooczysz usuo maskę za pomocą ciepłego, wilgotnego ręcznika.  

3. Aby uaktywnid krążenie krwi, wykonaj pełny relaksujący masaż twarzy, szyi i dekoltu, kremem Vitalising Massage Cream. Kiedy skooczysz nadmiar preparatu ponownie usuo 
za pomocą ciepłego ręcznika.   

4. Teraz kiedy skóra jest oczyszczona i zrelaksowana aplikujemy zawartośd Hyaluronic Serum - Serum nawilżającego ze zestawu. 
5. Po zaaplikowaniu serum nawilżającego możesz przystąpid do przygotowania Pro-Hyaluronic Mask - Maski nawilżającej. Do przygotowania jednej saszetki będziesz 

potrzebowad około  70-80ml zimnej wody. Konsystencja maski nie może byd rzadka, musi przypominad w swojej strukturze przezroczystą galaretkę. Poprawnie rozrobiony 
preparat po nałożeniu nie może spływad z twarzy.  

6. Odczekaj 15 minut, po tym czasie usuo nadmiar maski szpatułką, a pozostałą ilośd za pomocą ciepłego, wilgotnego ręcznika.  
7. Ostatnim aspektem zabiegu jest aplikacja Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer  - Kremu na dzieo nawilżająco-ochronnego. 
 

 
KOSMETYKI PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ 

 

Scrub & Mask – Maska złuszczająco – oczyszczająca 100 ml 

Multi Molecular Hyaluronic Filler  – Skoncentrowane serum nawilżające 15 ml 

Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer – Krem na dzieo nawilżająco - ochronny 50 ml 

Hyaluronic Sleeping Mask – Maska nawilżająco - łagodząca na noc 50 ml 
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