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Bruno Vassari poprzez skrót HA50X prezentuje  

niepowtarzalną linię kosmetyczną, sformułowaną z unikalnej 

mieszanki kwasu hialuronowego. 

Intrygującą nazwę zawdzięczamy kombinacji dwóch  

następujących akronimów: 

HA – skrót z ang. Hialuronic Acid - Kwas Hialuronowy. 

50X – kwas hialuronowy stosowany w preparatach naszej linii ma 

zdolność wychwytywania 50 razy większej ilości wody niż 

jakikolwiek inny produkt na rynku! 

 

W A R T O    W I E D Z I E Ć ! 

Kwas hialuronowy jest aktywnym składnikiem wielu kosmetyków, jednak nie 

wszystkie kwasy hialuronowe są takie same... Kwas hialuronowy w linii HA50X 

jest mieszaniną unikalnych cząsteczek o odpowiednio dobranej ciężkości, dzięki 

czemu pielęgnuje skórę z zewnątrz aż do jej wnętrza.  

Niezwykłe jest to, że nasza linia idealnie nadaje się do pielęgnacji każdego 

rodzaju skóry! Bez względu na wiek odpowiedni poziom nawilżenia jest 

konieczny, ponadto należy pamiętad, że od 30-35 roku życia poziom kwasu 

hialuronowego wytwarzanego i magazynowanego w skórze zaczyna maled.  
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C Z Y M   J E S T   K W A S   H I A L U R O N O W Y ? 

W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła popularnośd kwasu hialuronowego, aż do tego 

stopnia by stad się kluczowym składnikiem, zarówno w zastosowaniu kosmetycznym 

jak i medyczno-kosmetycznym.  Kwas hialuronowy stał się współcześnie fetyszyzmem 

w kontekście poprawy wyglądu skóry.  

Kwas hialuronowy naturalnie występuje w organizmie człowieka, w wielkości około 

15 gramów, jednak z upływem czasu obecnośd tej substancji stopniowo spada. 

Szacuje się, że około pięddziesiątego roku życia następuję utrata kwasu 

hialuronowego aż o połowę. Z czasem ta utrata powoduje pojawienie się zmarszczek, 

brak jędrności i elastyczności naskórka. Chcąc cieszyd się nieskazitelnym wyglądem 

konieczne jest uzupełnianie tego składnika skóry. 

Z punktu widzenie chemicznego kwas hialuronowy jest zaliczany do 

glikozaminoglikanów. Zbudowany jest on z jednostek disacharydowych,  

N-acetylo-D-glukozaminy (heksozoamina) połączonej wiązaniami glikozydowymi z 

kwasem D-glukuronowym (kwas heksozouronowy). Jednostki te powtarzają się, 

tworząc strukturę liniową. W warunkach fizjologicznych najczęściej występuje w 

postaci hialuronianu sodu. 
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W Ł A Ś C I W O Ś C I   K W A S U   H I A L U R O N O W E G O 

Kwas hialuronowy ma zdolnośd do wiązania i zatrzymywania dużej ilości wody. Jest on 

bowiem w stanie związad od tysiąca do czterech tysięcy razy więcej wody niż wynosi jego 

masa. Działa jak swoistego rodzaju gąbka, przyciąga wodę i napełnia nią naskórek.  

Warto uświadomid sobie, że nie ma substancji w naszym organizmie, która posiada 

umiejętnośd utrzymania tak dużej ilości wody. W rezultacie, obecnie jego znaczenie jest 

większe niżeli kolagenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania naukowe wykazały, kwas hialuronowy pobudza produkcję kolagenu w skórze, działa 

jako przeciwutleniacz i neutralizator wolnych rodników. Utrzymuje elastycznośd skóry, 

poprawia stawy pomiędzy komórkami, w celu uniknięcia utraty wody oraz ma działanie 

antybakteryjne i przeciwzapalne. 
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R O D Z A J E    K W A S U    H I A L U R O N O W E G O 

 

Warto mied świadomośd, że istnieją dwa rodzaje kwasu hialuronowego: 

• kwas hialuronowy wysokocząsteczkowy 

• kwas hialuronowy niskocząsteczkowy 

 

Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej, w skrócie  

HMW (>1.000.000 Daltonów) gdzie cząsteczki charakteryzują się 

dużą wielkością, dlatego nie są w stanie zostad wchłonięte przez 

naskórek. Pozostaje ona na skórze, tworząc warstwę, która 

zapobiega uciekaniu wody z wnętrza skóry. W efekcie powoduje 

utworzenie pewnego rodzaju błony na skórze (bez okluzji), która 

utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia naskórka. Sprzyja 

gojeniu się ran powierzchniowych,  chronid  przed uszkodzeniem 

czynnikami zewnętrznymi, promieniami słooca, a także zwiększa 

przyswajanie pozostałych składników aplikowanych na skórę 

Pozostawia skórę jedwabistą w dotyku. 

Kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej, w skrócie LMW 

(<1.000.000 Daltonów) ma mniejszą objętośd cząsteczki, która 

umożliwia wnikanie do głębszych warstw skóry, gdzie trwale 

wiąże wilgod i pozostaje nawet po zmyciu naskórka. Działa na 

głębszych poziomach, przechwytując wodę międzykomórkową 

i gwarantując głębsze nawilżenie, a także korzyści przed 

starzeniem poprzez stymulowanie produkcji kolagenu.  

W linii HA50X używamy obu rodzajów kwasu hialuronowego, aby 

zapewnid pełne działanie we wszystkich warstwach skóry!  
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S K Ł A D N I K I   A K T Y W N E   Z A W A R T E   W   L I N I I 

LABDIVISION  HA50X 

Kwas Hialuronowy - ma zdolnośd do wiązania i zatrzymywania dużej ilości wody. Jest on bowiem w 

stanie związad od tysiąca do czterech tysięcy razy więcej wody niż wynosi jego masa. Działa jak 

swoistego rodzaju gąbka, przyciąga wodę i napełnia nią naskórek. Dzięki temu, że posiada 

właściwości łączenia włókien kolagenowych oraz wiązania cząsteczek wody, zapewnia nam jędrną, 

nawilżoną i odżywioną skórę. 

Symurban - neutralizuje negatywne skutki zanieczyszczeo, w tym degradacji kolagenu, nadmiernej 

produkcję melaniny czy procesów zapalnych, pomaga także chronid komórki skóry przed wpływem 

czynników środowiskowych, takich jak emisja splin samochodowy, emisje przemysłowe, itp. Chroni 

przed pojawieniem się zmarszczek, przebarwieo oraz stanów zapalnych. SymUrban® jest 

innowacyjnym składnikiem, cenionym w produktach przy codziennej pielęgnacji skóry.  

Perlit - naturalnie występująca skała pochodzenia wulkanicznego, nazywana również szkłem 

wulkanicznym, pochłania wilgod i sebum oraz wyrównująca fakturę skóry delikatnie złuszczając bez 

uszkadzania.  

Kaolin - inaczej biała glinka, jest jedną z najdelikatniejszych glinek, zawiera wiele mikroelementów, 

głównie krzem, glin, żelazo, magnez, cynk i wapo oraz sole mineralne. Doskonale wchłania serum, a 

zawarty w nim glin powoduje ściąganie porów.  

Olej z orzechów makadamia - olej bogaty jest w witaminę A, witaminy z grupy B (B1, B2, B3) oraz 

witaminę E, zawiera lecytynę, fenole oraz wiele składników mineralnych. Wykazuje działanie 

antyoksydacyjne, chroniąc komórki przez działaniem wolnych rodników. Zmiękcza i wygładza 

naskórek, nadając skórze gładkośd. Olej makadamia działa antybakteryjnie, regeneruje komórki oraz 

chroni przed działaniem promieniowania słonecznego. Posiada zdolnośd przenikania do skóry 

właściwej, gdzie aktywuje jej funkcje regeneracyjne.   

Kwas oleinowy - należy do emolientów. Związki te trwale nawilżają skórę. W kosmetyce znalazł 

zastosowanie ponieważ długotrwale nawilża, wygładza i chroni przed utratą wody, regeneruje skórę, 

a także uzupełnia płaszcz lipidowy na powierzchni naskórka.  

Kwas palmitynowy - należy do emolientów. Zastosowany w preparatach do pielęgnacji skóry tworzy 

na powierzchni warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z 

powierzchni, przez co zmiękcza i wygładza skórę . 

Bisabolol - substancja czynna zawarta w ekstrakcie z rumianku. Wykazuje właściwości kojące, 

łągodzące podrażnienia i zaczerwienienia skóry, niweluje oznaki alergii, łagodzi podrażnienia 

wywołane stosowaniem detergentów, bądź innych środków drażniących i toksycznych. Wspomaga  
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penetrację substancji aktywnych zawartych w kosmetyku, a ponadto wykazuje działanie 

antybakteryjne i przeciwzapalne. Substancja ta przyspiesza również gojenie się ran. 

Witamina E - jest jednym z najskuteczniejszych antyoksydantów. Hamuje procesy starzenia się skóry, 

Chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, przeciwdziała skutkom 

promieniowania UV, papierosów, a także redukuje utratę wody. Działa przeciwzapalnie, normalizuje 

czynnośd gruczołów łojowych, łagodzi zmiany ropne towarzyszące trądzikowi pospolitemu i 

łojotokowemu zapaleniu skóry. Witamina E hamuje rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze 

właściwej. Wykazuje zdolnośd do wbudowywania się w struktury lipidowe błon komórkowych i 

cementu międzykomórkowego warstwy rogowej, dzięki czemu wzmacnia barierę naskórkową.  

Pantenol - inaczej prowitamina B5, w wyniku procesów utleniania panthenol przekształca się w kwas 

pantotenowy, czyli witaminę B5, która jest substancją hydrofilową - wiążącą wodę, dlatego w 

kosmetykach odpowiada za  utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Pantenol działa także 

regenerująco, przyspieszając gojenie drobnych ranek, zadrapao i otard. Ponadto wykazuje działanie 

antybakteryjne.  

Rhamnosoft® HP - jest anionowym polisacharydem o właściwościach przeciwzapalnych. Otrzymywany 

jest poprzez bakteryjną fermentację, rozgałęzioną strukturę sacharydową bogatą w ramnozę, 

galaktozę i kwas glukuronowy. Aktywuje komunikację komórkową celem ograniczenia zapalenia. 

Poprawia komfort skóry poprzez uwolnienie β-endorfin. 

Poly Marines - Polimaryny -  czerwone mikro algi, bardzo bogate w skrobię. Mają zdolnośd 

odbudowywania tkanek skórnych, a badania potwierdzają, że stymulują syntezę kolagenu o 72%. 

Duvillea antartica - dzikie glony - bardzo bogate w pierwiastki, kwas alginowy. Dzięki ich 

zastosowaniu skóra podlega mineralizacji, regeneracji, odświeżeniu, a także budowana jest ochrona 

przed starzeniem się komórek. 

Olej rokitowy - jest najbogatszym źródłem roślinnym kwasów tłuszczowych, zawiera witaminę E oraz 

kwasy Omega. Ma potężną funkcję odżywczą i antyoksydacyjną.  
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O P I S    K O S M E T Y K Ó W   W  L I N I I   LABDIVISION  HA50X 

 

Scrub & Mask  LABDIVISION  HA50X  
Maska złuszczająco – oczyszczająca  
 

W jednym produkcie zamknięto podwójne działanie, maska z linii HA50X jednocześnie 

złuszcza i pielęgnuje skórę. Dzięki połączeniu cząstek perylitowych z białą gliną, 

dogłębnie oczyszcza z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeo, nadmiaru serum oraz 

martwego naskórka. Skóra wygląda czysto i pozostawiona jest w matowym 

wykooczeniu. Oba składniki działają wspólnie, uzupełniając się, aby w jednym kroku 

osiągnąd najlepszy rezultat.  

 

Składa się z dwóch substancji czynnych: 

 Perlit  

 Kaolin  

 

Zastosowanie: Nałóż cienką warstwę na uprzednio oczyszczoną skórę twarzy. 

Delikatnymi ruchami masuj skórę przez około 30 – 60 sekund. Następnie pozostaw na 

skórze 5-7 minut, po czym zmyj wodą. 

 

Pojemność: Detal/ Profesja: 100 ml 

 

Hyaluronic Cream Pollution Neutralizer LABDIVISION  HA50X  

Krem na dzień nawilżająco – ochronny 

 
Jedną z największych szkód dla naszej skóry są codzienne zanieczyszczenia, na stałe obecne i namnażające się w 

atmosferze. Jest to jedna z głównych przyczyn uszkodzeo komórkowych i przedwczesnego starzenia się skóry. 

Krem przeznaczony jest w celu naprawy naskórka, obrony oraz wzmocnienia mechanizmów ochronnych na 

zewnętrzne czynniki drażniące. Zawiera dwa rodzaje kwasu hialuronowego o małej i dużej masie cząsteczkowej, 

które zapewniają optymalną hydratację skóry, jędrnośd i elastycznośd. Zawiera ponadto symurban, substancję 

aktywną chroniącą skórę przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. 

 

Skład: 

 Kwas hialuronowy 

 Symurban 

 

Zastosowanie: Krem należy stosowad rano, cienką warstwę wmasowad lub 

delikatnie wklepad w skórę twarzy. 

 

Pojemność: Detal/ Profesja: 50 ml  
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Z A N I E C Z Y S Z C Z E N I A    A T M O S F E R Y C Z N E 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM   P O C H O D Z I   Z   R Ó Ż N Y C H   Ź R Ó D E Ł 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymienione zanieczyszczenia składają się z mikrocząsteczek, które posiadają zdolnośd 

przeniknięcia i penetracji w naskórek przez mieszki włosowe. Zanieczyszczenia pochodzące z 

zewnątrz dostają się do wnętrza atakując komórki DNA, czego następstwem jest stres 

oksydacyjny, ubytki w kolagenie, przebarwienia, stany zapalne czy trądzik. 

Po zbadaniu wpływu skażenia na skórę, wprowadziliśmy na rynek specyficzny krem, który 

umożliwia zwalczanie szkodliwych skutków zanieczyszczeo. Nasz preparat posiada unikalną 

substancję symurban, która blokuje przedostanie się i redukuje szkody wyrządzone w DNA 

przez zanieczyszczone cząsteczki, pomaga zmniejszyd produkcję melaniny oraz stany zapalne.  

Dodatkowo krem zawiera unikalną mieszankę kwasów hialuronowych, dzięki którym 

zapobiega starzeniu się, poprawia nawilżenie i ogólną kondycję skóry, redukując negatywne 

skutki zanieczyszczeo. 
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Dwutlenek azotu Dwutlenek siarki Aerozole 

atmosferyczne 
Spaliny 

Promienie 

słoneczne 

Skrót PM – z ang. Particulate Matter – pył zawieszony – to drobne cząsteczki swobodnie unoszące się w powietrzu, stanowiące część tzw. aerozolu atmosferycznego. 
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Multi Molecular Hyaluronic Filler  LABDIVISION HA50X  

Skoncentrowane serum nawilżające 

Intensywnie skoncentrowany, dodatkowo stężony i ulepszony kwas hialuronowy, dzięki któremu nasza 

skóra pozostanie gładka, nawilżona i odmłodzona. Utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia jest 

niezbędne aby zachowad zdrowy wygląd. Z wiekiem skóra naturalnie traci kluczowe składniki strukturalne 

oraz zdolności ochronne. Stosowanie serum zapobiega wysuszeniu skóry, przywraca odpowiedni poziom 

nawilżenia w dzieo i nocy.  Skóra wyraźnie odmłodzona, jędrna, bardziej elastyczna, odżywiona oraz 

uniesiona. Stężenie kwasu hialuronowego w serum wynosi 1.2%. 

Skład: 

 Kwas hialuronowy w Multi Molecular Hyaluronic Filler jest mieszaniną unikalnych cząsteczek o 

odpowiednio dobranej ciężkości, dzięki czemu pielęgnuje skórę z zewnątrz aż do jej wnętrza. 

Zawiera zarówno nisko jak i wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy. 

Zastosowanie: Serum należy stosowad rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. 

 

Pojemność: Detal/Profesja 15ml 

 

Hyaluronic Sleeping Mask LABDIVISION HA50X 

Maska na twarz na noc nawilżająco – łagodząca 

 
Maska stosowana na noc jako ostatni etap rytuału pielęgnacyjnego 

stanowi innowacyjną koncepcję zabiegową. Maska nocna posiada 

ultralekką formułę na bazie najlepiej wyselekcjonowanych substancji 

aktywnych, które działają synergicznie, aby nadad skórze 

niepowtarzalne odczucia. Skóra podczas nocy czerpie za 

pośrednictwem maski Hyaluronic Sleeping Mask LABDIVISION HA50X 

to co najcenniejsze, aby obudzid się wypoczętą, odżywioną i 

przygotowaną na wyzwania nadchodzącego dnia. Dzięki połączeniu 

kwasu hialuronowego oraz polisacharydów pomaga zmęczonej skórze 

nabrad energii, jednocześnie zatrzymując w jej komórkach właściwości 

regeneracyjnego serum na noc i usuwając ślady dziennego 

oddziaływania czynników zewnętrznych.  

Stężenie kwasu hialuronowego w masce 0.3%. 

Skład: 

 Kwas hialuronowy 

 Rhamnosoft® HP 

Zastosowanie:  Nałóż produkt na skórę twarzy (możesz również zastosowad na skórę szyi i dekoltu). Poczekaj 

kilka minut do absorpcji nadmiaru produktu.  Zastosuj maskę jako ostatni etap wieczornego rytuału 

pielęgnacyjnego. Rano możesz wykonad standardową pielęgnację twarzy. 

 

Pojemność: Detal/Profesja 50ml  
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P R O F E S J O N A L N Y    Z E S T A W   Z A B I E G O W Y  

LABDIVISION  HA50X  

 

Hyaluronic Professional Kit LABDIVISION HA50X 

Zestaw zabiegowy intensywnie nawilżający 

 

Zabieg głęboko nawilżający, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesjonalny zestaw przeznaczony do wykonania 6 zabiegów, zawiera: 

 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) 
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Hyaluronic Serum LABDIVISION HA50X  

Serum nawilżające 

Skoncentrowane serum nawilżające działające pozytywnie na wielu płaszczyznach, dzięki 
odpowiednio dobranym składnikom. Stanowi kluczowy element zestawu zabiegowego HA50X. 

Skład: 

 Kwas hialuronowy 

 Olej z orzechów makadamia 

 Kwas oleinowy 

 Kwas palmitynowy 

 Bisabolol 

 Witamina E 

 Pantenol 

Zastosowanie: Aplikowany po wykonaniu oczyszczenia preparatem Scrub & Mask. 
Stanowi element zestawu zabiegowego. 

Pojemność: 6 x 2.5ml 

 

Pro-Hyaluronic Mask LABDIVISION HA50X  

Maska nawilżająca 

 
Maska w postaci proszkowej, która w polaczeniu z wodą nabiera galaretowatej konsystencji. W 
kontakcie z wodą jest zdolna powiększyd swoją strukturę czterdziestokrotnie. Ma wspaniałe 
właściwości, a skóra jest poddana nawilżeniu natychmiast po nałożeniu, a dzięki doskonałej 
biodostępności substancje aktywne wypełniają drobne zmarszczki i pobudzają do produkcji kolagenu. 

Skład: 

 Kwas hialuronowy 

 Polimeryny - Poly Marines – Czerwone mikro algi 

 Duvillea antartica – Dzikie glony 

 Kwas palmitynowy 

Zastosowanie: Aplikowana podczas zabiegu.  
Stanowi element zestawu zabiegowego. 

Pojemność: 6 x 2ml 

  

LAB DIVISION 

 
Kosmeceutyki 

HA50X 

 



15 
 

  

 

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. 

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. 
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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. 
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