
   

 

 
 

WHITE - ZABIEG INTENSYWNIE ROZJAŚNIAJĄCY 
Intensywnie rozjaśniająca kuracja usuwająca zmiany pigmentacyjne 

 
Bruno Vassari przedstawia pierwszy profesjonalny, kosmeceutyczny zabieg przeciw przebarwieniom. To wyjątkowo skuteczny zabieg oparty na ekskluzywnych substancjach aktywnych. Doskonale 

wyselekcjonowane składniki aktywne efektywnie kontrolują proces syntezy melaniny i redukują nieregularną hiperpigmentację skóry. Dzięki temu uzyskujemy efekt szybkiego rozjaśniania, 

wybielania i ujednolicania kolorytu skóry. Intensive Whitening Treatment to gwarancja spłycenia przebarwień już po pierwszym zabiegu. 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

1. Creamy Cleansing Foam 250 ml (Pianka oczyszczająca)  

2. Brightening Lotion 500 ml (Tonik rozjaśniający)   

3. Whitening Peel Treatment with AHA + BHA + VIT.C (Peeling rozjaśniający)  

4. Vitalising Massage Cream 200 ml (Krem do masażu)  

5. Skin Whitening Mask 200 ml (Maseczka rozjaśniająca) 

6. Day Protection SPF 15 Cream 200 ml (Krem rozjaśniająco-ochronny) 

 

PROCEDURY ZABIEGU: 

1. Rozpocznij zabieg oczyszczającą pianką Creamy Cleasing Foam. Nałóż małą ilość produktu na twarz i szyję, delikatnie rozmasuj. 

2. Następnie zwilż skórę ciepłą wodą i kontynuuj delikatny masaż, dopóki krem nie zmieni swojej formuły do delikatnej pianki. 

3. Usuń produkt wilgotną rękawiczką lub ręcznikiem. 

4. Stonizuj skórę za pomocą Brightening Lotion. Zwilż dwa płatki kosmetyczne i delikatnie przetrzyj skórę twarzy. 

5. Kiedy skóra jest kompletnie oczyszczona wykonaj rozjaśniający peeling Whitening Peel Treatment with AHA + BHA + VIT.C.  

Odmierz 5 ml produktu za pomocą dołączonej strzykawki.  

6. Nałóż produkt na twarz i szyję za pomocą szerokiego pędzelka. Pacjent może poczuć intensywne działanie produktu, co jest zresztą spowodowane wysoko 

skoncentrowaną zawartością aktywnych substancji. Pozostaw na 10 min. Zmyj twarz wodą , aby usunąć całkowicie peeling.  

7. Skóra jest idealnie przygotowana do masażu. Nałóż Vitalising Massage Cream na twarz, szyję i dekolt i pozostaw na jedną minutę. Następnie potrzyj energicznie 

swoje dłonie. Zwiększy to ich temperaturę. Rozpocznij masaż. Po jego zakończeniu usuń nadmiar kremu za pomocą wilgotnego ręcznika.  

8. Ostrożnie  otwórz ampułkę Intensive Whitening  Concentrate.  

9. Zaaplikuj całą zawartość ampułki na twarz i szyję , wmasuj do całkowitej absorpcji.  

10. Przygotuj Intensive Whitening Mask. Wymieszaj zawartość saszetki.  

11. Nałóż na twarz  i szyję energicznie. Pozostaw na 15 minut. Ściągnij maskę w jednym kawałku.  

12. Zakończ zabieg aplikacją kremu White Day Protection na twarz,  szyję i dekolt. 

  

WHITE - ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY
 

Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, szczególnie dla skóry zmęczonej, poszarzałej z tendencją do powstawania przebarwień. Dzięki zawartości wit. C i ekstraktu z borówki zabieg bardzo 

intensywnie odświeża, łagodzi podrażnienia i rozświetla. Skóra staje się jaśniejsza, ożywiona, pełna blasku, ale jednocześnie odzyskuje gładkość i jednolity koloryt. Zabieg polecany przed tzw. 

"wielkim wyjściem". 

  
PRODUKTY PROFESJONALNE POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

1. Creamy Cleansing Foam 250 ml (Krem oczyszczający)  
2. Brightening Lotion 500 ml (Tonik rozjaśniający) 
3. Frappe di Vite Piling 200 ml (Piling Kianty Experience) 
4. Concentrate Faciale Intensive Whitening 10 x 3 ml (Serum rozjaśniające) 
5. Vitalising Massage Cream 200 ml (Krem do masażu) 
6. Skin Whitening Mask 200 ml (Maseczka rozjaśniająca) 
7. Day Protection SPF 15 Cream 200 ml (Krem rozjaśniająco-ochronny) 

 
PROCEDURY ZABIEGU: 

1. Zabieg rozpocznij oczyszczaniem skóry za pomocą Creamy  Cleansing Foam.  

2. Stonizuj skórę za pomocą  Brightening Lotion. 

3. Nałóż peeling Frappe di Vite Piling. Zmyj wodą. 

4. Następnie zaaplikuj ampułkę Concentrate Faciale Intensive Whitening za pomocą pędzelka. Wmasuj do całkowitego wchłonięcia. 

5. Nakłóż Vitalising Massage Cream na twarz, szyję i dekolt i pozostaw na jedną minutę. Następnie potrzyj energicznie swoje dłonie. Zwiększy to temperaturę dłoni. 

Rozpocznij masaż twarzy, szyi i dekoltu. Po masażu usuń nadmiar kremu za pomocą wilgotnego ręcznika. 

6. Mokrymi płatkami Brightening Lotion oczyść szyję i twarz. 

7. Zaaplikuj na twarz Skin Whitening Mask. 

8. Pozostaw maskę na 10-15 minut . Zmyj  za pomocą wody. 

9. Zaaplikuj krem rozjaśniający Day Protection SPF 15 Cream. 

 

PREPARATY PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNE SKŁADNIKI WYKORZYSTANE DO PRODUKCJI PREPARATÓW WHITE: 

• Witamina C (Glukozyd askorbylowy): rozjaśnia przebarwienia i skórę szarą, odwraca efekty starzenia skóry i stanowi ochronę przed działaniem promieni słonecznych. 

• Kwas salicylowy (BHA): złuszcza górną powierzchnię skóry, poprawia teksturę i koloryt skóry, reperuje efekty wywołane działaniem słońca i procesem starzenia. 

• Kwas glikolowy (AHA): wygładza przebarwienia, zmarszczki i nieregularną pigmentację. Skóra zostaje ujednolicona I świetlista. 

• Niacinamid (Witamina B3): zapobiega odwodnieniu skóry, chroni przed utratą wody. Balansuje poziom ceramid i łoju. Zwiększa syntezę keratyny.Poprawia kondycję skóry 

• Witamina E: chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

 

Generalny dystrybutor na terenie Polski: Centrum Dystrybucji Image, Plac Zamkowy 14, 62-500 Konin, Telefon: 63 2491509 

www.imagecentrum.pl  www.bruno-vassari.pl    www.brunovassari.com 

Kuracja domowa Pojemność 

Krem oczyszczający – Creamy Cleansing Foam 150 ml 

Tonik rozjaśniający – Brightening Lotion 250 ml 

Serum intensywnie rozjaśniająco – przeciwzmarszczkowe – Brightening Essence Gel 30 ml 

Krem rozjaśniający – ochronny – Day Protection SPF 15 Cream 50 ml 

Emulsja na miejscowo zlokalizowane przebarwienia – White Light Emulsion 30 ml 

Serum w ampułkach z Wit. C – intensywnie rozjaśniające – White Pure C 3 x 8 ml 


