
 

1 
 

WHITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

WHITE 
 

 

 

 

 

 

Pigmentacja skóry 
 
Kolor ludzkiej skóry uzależniony jest od obecności melaniny. Układ 
barwnikowy skóry tworzą melanocyty- komórki dendrytyczne (komórki 
prezentujące antygen) powstałe z neuroektodermy grzebienia nerwowego. 
Zasiedlają skórę (naskórek), przydatki skóry, błony śluzowe, srom, drogi 
moczowo- płuciowe, opony mózgowe, ucho wewnętrzne, naczyniówkę, 
jagodówkę lub tęczówkę gałki ocznej. Najliczniej umiejscowione są w skórze 
między keratynocytami warstwy podstawnej naskórka. Syntezują melaninę,  
a nie mając możliwości jej spichrzenia, przekazują barwnik sąsiadującym  
keratynocytom, gdzie są endocytowane przez melanofory. Jeden melanocyt 
utrzymuje połączenie z ok. 36 keranocytami tworząc naskórkową jednostkę 
melaninową. Posiadają zdolności do podziału mitotycznego a rodzajem ich 
łagodnej proliferacji są znamiona melanocytowe. Melanina jest głównym 
czynnikiem odpowiedzialnym za zabarwienie skóry. Powstaje z 
aminokwasów: tyrozyny lyb hydroksyfenyloalaniny w złożonym procesie 
melanogenezy. Może występować  w trzech formach: jako eumelanina - 
barwnik ciemny, brązowoczarny; pheomelanina - barwnik jasny, 
czerwonożółty lub melaniny trójchromowe- intensywnie czerwone, zbliżone 
do pheomelanin  produkowana w melanocytach -  komórkach barwnikowych. 
 
Wytwarzanie melaniny jest procesem obronnym skóry, zapobiega dalszym 
zniszczenom wywołanym prominiowaniem UV. Melanina pochłania 
promieniowanie UVA i UVB oraz neutralizuje wolne rodniki. 
 

Przebarwienia  skóry  
     
Przebarwienia skóry są to ograniczone lub uogólnione zmiany konstytucjonalnego kolorytu skóry danej osoby, 
powstałe na skutek nierównomiernego gromadzenia się melaniny w komórkach. Melanocyty wytwarzają 
melaninę i transportują ją do otaczających keratynocytów, gdzie podlega ona dystrybucji, tworząc osłonkę jądra 
komórkowego. Barwnik skóry jest kompleksem biopolimerowym syntezowanym w melanosomach, 
ziarnistościach pochodzących  z melanocytów. Biosynteza melaniny  to skomplikowany proces biochemiczny. 
Proces melanogenezy podlega regulacji przez czynniki genetyczne i hormonalne, ale może zostać przyspieszony 
w wyniku uszkodzenia naskórka, podczas ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, poparzenia, działania 
szkodliwych substancji chemicznych na skórę oraz po urazie mechanicznym. 
 
* Niektóre ciemno-brązowe przebarwienia mogą być przejawem choroby nowotworowej. Neleży o nich 
natychmiastowo powiadomić lekarza.  
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Naskórkowe przebarwienia  dzielimy na:  
 

 Przebarwienia pochodzenia melanocytowego tzn. związane z nadmierną liczbą melanocytów 
w naskórku  

 Przebarwienia związane z nadprodukcją melaniny przez prawidłową liczbę melanocytów.  

 
  Do tej grupy zalicza się: 
- piegi (Ephelides), 
- ostudę (chloasma, melasma) 
- plamy soczewicowate starcze (Lentigo senilis), 
- przebarwienia pozapalne 
  

Czynniki aktywujące melanogenezę: 
 Genetyczne, 
 Hormonalne (okres ciąży, menopauzy, preparaty antykoncepcyjne), 
 Promieniowanie UV, 
 Zburzenia ednokrynologiczne (nadczynność tarczycy, schorzenia jajników), 
 Leki ( przeciwbólowe, barbiturany, sulfonamidy, tetracykliny, fenotiazyny), 
 Schorzenia układowe ( choroba Addisona, hemochromatoza czy porfirie). 

  

Rozjaśnienie skóry 
 
Rozjaśnianie skóry prowadzi do: 

 Wyrównania koloru skóry, poprzez usuwanie miejscowych przebarwień 
 Redukcji nadmiernej ilości melaniny, która powstała na skutek  ekspozycji na słońce lub związana jest z 

pewnymi uwarunkowaniami genetycznymi. 
 

Istenieje wiele sposobów rozjaśnienia skóry. Usunięcie nadmiaru melaniny i zahamowanie procesu produkcji 
nowej to kluczowe elementy tego procesu. 
 
Usuwanie melaniny 
Najszybszym sposobem likwidacji przebarwień jest usunięcie, bądź redukcja melaniny. Skóra natychmiastowo 
zostaje rozjaśniona. Jednak  należy wziąć pod uwagę fakt, że melanocyty w dalszym ciągu produkują barwnik . 
Zatrzymanie procesu formowania się melaniny 
Zatrzymanie produkcji melaniny przez melanocyty  jest najbardziej skuteczną metodą usuwania zmian 
barwnikowych. W rezultacie tego melanina nie tworzy się lub tworzy się, ale w dużo mniejszych ilościach.  
Przyspieszenie rezultatów 
Rozjaśnianie skóry to wieloetapowy i długoterminowy proces, ale można go znacznie przyspieszyć poprzez 
zastosowanie intensywnego pilingu. Peeling  usuwa martwe komórki oraz pozwala aktywnym składnikom 
przenikać głębiej i zadziałać zdecydowanie szybciej: 
- Usuwa górną warstwę naskórka, pogłębia penetrację aktywnych substancji 
- Kiedy proces tworzenia melaniny zostaje zatrzymany,  a górna warstwa naskórka wraz z barwnikiem  zostaje 
poddana procesowi złuszczania, pojawia się nowa, zdrowa, jasna skóra. 
Bardzo ważne jest stosowanie w trakcie kuracji rozjaśniającej i  długo po niej kremów z wysokim filtrem UV. 
Zapobiec opaleniźnie   
Opalanie się jest mechanizmem obronnym skóry przed słońcem. Kiedy rozpoczynamy kurację rozjaśniającą 
musimy pamiętać, że nasza skóra stanie się bardziej wrażliwa (mniejszy poziom melaniny) i w rezultacie będzie 
bardziej agresywnie reagowała na promienie słoneczne oraz zacznie produkować większe ilości melaniny w celu 
obrony. Dlatego tak ważna jest ochrona. Ochrona musi mieć miejsce bez względu na pogodę.  Nawet podczas 
zwykłego spaceru jesienią, zimą, latem czy wiosną ,czyli przez cały rok należy chronić skórę kremem z filtrem. 
Aplikacja produktów ochronnych powinna się odbywać regularnie co kilka godzin, zwłaszcza podczas pływania. 
 

Bardzo ważne jest stosowanie kremów z filtrem, 
jeśli masz problem z przebarwieniami !!!! 
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Substancje aktywne linii White 
 

Witamina C (Glukozyd askorbylowy) 
Nowa, bardziej stabilna, pochodna wit. C. Działa rozjaśniająco, redukuje pigmentację istniejących przebarwień i 
hamuje powstawanie nowych (działa wewnątrz melanocytów, blokując enzym odpowiedzialny za syntezę 
melaniny). Jest silnym przeciwutleniaczem, który niszczy i silnie blokuje działania wolnych rodników. Stymuluje 
syntezę kolagenu, elastyny a także produkcję ceramidów.  Poprawia barierę lipidową , skóra staje się bardziej 
odporna na czynniki zewnętrzne. Spłyca drobne zmarszczki. Wzmacnia system immunologiczny. Działa 
łagodząco i przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie drobnych uszkodzeń skóry. 

Kwas salicylowy (BHA) 
Jest beta-hydroksylem. Działa złuszczająco na zgrubiałą warstwę rogową naskórka, dzięki efektowi złuszczania 
komórek naskórka zmniejsza posłoneczne i pozapalne przebarwienia (mechaniczne usuwanie melanocytów z 
warstwy podstawnej naskórka), poprawia teksturę i  koloryt skóry, reperuje efekty wywołane działaniem słońca 
i procesem starzenia. Biorąc pod uwagę działanie kwasów, produkt działa wyjątkowo łagodnie i nie powoduje 
podrażnień.  Oczyszcza gruczoły łojowe (tzw. oczyszczanie porów skóry) z zaskórników i zapobiega tworzeniu 
wszelkich wyprysków, przyspiesza proces gojenia ognisk zapalnych (np. zmiany trądzikowe) i podrażnień, 
reguluje odnowę komórkową skóry. 

Kwas glikolowy (AHA) 
Jest alfa hydrokwasem, który złuszcza  powierzchowną warstwę  rogową naskórka, oraz wspomaga odnowę i 
regenerację skóry właściwej poprzez pobudzanie aktywności fibroblastów. Wygładza zmarszczki, zmniejsza  
przebarwienia  i nieregularną pigmentację, skóra zostaje ujednolicona i świetlista. Posiada również efektywne 
działanie nawilżające. 

Niacinamid (witamina B3) 
Wodnorozpuszczalna witamina dobrze przenikająca przez warstwę rogową naskórka. Stymuluje syntezę 
kolagenu, zwiększa produkcję ceramidów, które są głównym składnikiem lipidowej bariery ochronnej skóry, 
zmniejsza transepidermalną utratę wody co w efekcie powoduje lepsze nawilżenie skóry i poprawę jej 
elastyczności. Jest silnym antyoksydantem, który wspomaga ochronę skóry przed działaniem promieniowania 
UVB oraz przed wolnymi rodnikami, rozjaśnia przebarwienia posłoneczne oraz zapobiega powstawaniu 
kolejnych, działa przeciwzapalnie oraz skraca okres gojenia istniejących zmian zapalnych, działa 
przeciwtrądzikowo oraz zwęża ujścia gruczołów łojowych. 

Ekstrakt z Korzenia Lukrecji 
Posiada silne właściwości łagodzące, przeciwalergiczne, stymulujące układ immunologiczny i 
przeciwpodrażnieniowe. Działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i antywirusowo. Zmniejsza zaczerwienie 
skóry i wzmacnia naczynka krwionośne. Wspomaga regenerację komórkowką oraz przyśpiesza gojenie ran, 
drobnych uszkodzeń skóry i wyprysków. Wspomaga ochronę anty-UV oraz zmniejsza zaczerwienienie i 
podrażnienie powodowane poparzeniem promieniowaniem słonecznym UVB. Jest skutecznym składnikiem 
nawilżającym.  Dzięki obecności flawonoidów i izoflawonów wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, 
porównywalne do syntetycznego antyoksydanta – BHT (butyl-hydroxytoluene). Wspomaga walkę z trądzikiem; 
działa antybakteryjnie oraz zmniejsza produkcję sebum, poprzez hamowanie działania enzymu 5-LOX (5-
lipooksygenazy).  Dzięki własnościom immunostymulującym i antyoksydacyjnym, wzmaga regenerację komórek 
skóry, która obniża się wraz z wiekiem. Hamuje aktywność tyrozynazy, enzymu, który przyczynia się do 
tworzenia brązowego barwnika skóry. Nadmierna aktywność tyrozynazy powoduje tworzenie przebarwień 
skóry. Ekstrakt z lukrecji jest zaliczany do składników o charakterze depigmentacyjnym. 

Skalnica trójdzielna 
Posiada silne działanie antyoksydacyjne, chroni przez szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz promieni 
UV.  

Ekstrakt z winogron i borówek 
Hamują działenie tyrozyny, głównego enyzmu odpowiedzialnego za produkcję melaniny. Chronią skórę przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników, promieniowaniem UVB, zapobiegają przebarwieniom 
posłonecznym. Łagodzą skutki poparzeń słonecznych, wzmacniają  włókna kolagenu i elastyny. Uszczelniają  
naczynia włosowate. Działają miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie; przyspieszają gojenie drobnych 
otarć i zadrapań naskórka. 
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Tarczyca bajkalska 
Ekstrakty z korzenia tarczycy bajkalskiej wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Poza tym zespół 
flawonoidów z surowca ma właściwości inhibowania tyrozynazy, co sprzyja znacznemu przekształcaniu 
melaniny w formę niepigmentacyjną (są to inhibitory biosyntezy melaniny). Efektem tej aktywności jest 
wybielanie (rozjaśnianie) skóry, jak również plam pigmentacyjnych na skórze wywołanych nadmiernym 
opalaniem się. 

Chemiczne i fizyczne filtry  Zapewniające wysoką protekcję. 

Fosforan magnezowo – askorbylowy  
Pochodna witamina C, stabilna i biodostępna. Posiada właściwości rozjaśniające i anty-starzeniowe 

Witamina E 
Silny przeciwutleniacz, chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Działa nawilżająco, 
dotleniająco, zmiękczająco i wygładzająco. Łagodzi podrażnienia i nadmierną wrażliwość wywołaną przez 
promieniami UVB. Przeciwdziała stanom zapalnym, przyspiesza gojenie ran. 
Kwas hialuronowy 
Unikalną właściwością kwasu hialuronowego jest wysoka zdolność wiązania wody, chroni skórę przed 
wysychaniem, ale także wzmacnia jej właściwości ochronne. Tworzy film na powierzchni skóry, powodując 
lokalnie silne podwyższenie wilgotności warstwy rogowej naskórka, co powoduje wrażenie jedwabistej 
gładkości skóry, zwiększa przenikanie substancji czynnych w głąb skóry (zwiększa przepuszczalność naskórka). 

Sól sodowa fosforanu askorbylu (SAP) czyli ustabilizowana forma witaminy C 
Jest silnym anty-oksydantem, chroni komórki przed zniszczeniami wywoływanymi przez radiację UV. Wzmacnia 
warstwę naskórka, zapobiega dehydratacji. Pobudza syntezę kolagenu, działa rozjaśniająco.  

Sól potasowa kwasu gliceryzyny 
Hamuje aktywność tyrozynazy, enzymu, który przyczynia się do tworzenia brązowego barwnika skóry. Posiada 
właściwości łagodzące i balansujące wydzielanie sebum. 

Kwas kojowy 
Pochodzenia roślinnego, powszechnie znany ze swych właściwości wybielających. Redukuje istniejące 
przebarwienia. Zapobiega formowaniu się melaniny w melanocytach. Blokuje aktywność tyrozynazy. Obok 
właściwości depigmentacyjnych wykazuje także działanie antybakteryjne oraz zapobiega powstawaniu wolnych 
rodników. 

Kwas mlekowy 
To alfa - hydroksykwas , który deliktnie złuszcza. Indukuje w naturalny sposób nawilżenie skóry (przyciąga 
cząsteczki wody już obecne w skórze w kierunku jej powierzchni), stymuluje synteze ceramidów. Działa 
wybielająco (zwiększa równomierne rozproszenie ziaren melaniny; hamuje aktywność tyrozynanzy). Ujednolica 
koloryt skóry. 

Ekstrakt z morwy i borówki 
Redukuje hiperpigmentację, silne właściwości hamujące aktywność tyrozynazy, wybielające. 

Tlenek cynku oraz tytanu 
Dwa naturalne filtry przeciwsłoneczne, które doskonale chronią skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym 
i nadają produktowi filtr 40. Tlenek cynku absorbuje promieniowanie ultrafioletowe. Nie rozpuszcza się w 
wodzie. Jest odporny na światło, ale nie ma tak kryjacych właściwości jak dwutlenek tytanu. Tlenek cynku ma 
niewielkie właściwości bakteriobójcze. Działa łagodząco i gojąco na skórę, ale takze lekko wysuszająco. 
Dwutlenek tytanu (TiO2) zwany również bielą tytanową jest najpopularniejszym i najlepiej kryjacym białym 
pigmentem. W kosmetykach oprócz ochrony przeciwsłonecznej ma działanie kryjące i rozjaśniające. 

Ekstrakt z borówki 
Wyskoka koncentracja arbutyny, molekuł które hamują działanie tyrozyny, zapobiegając formacji melaniny. 
Zapobiega starzeniu. Przyspiesza gojenie się ran, ma działanie przeciwobrzękowe, uszczelnia naczynia 
włosowate. 

Bio-White® Kompleks 
Kompleks ekstraktów roślinnych:  z winogron i borówek, skalnicy trójdzielnej i tarczycy bajkalskiej. Jego 
synergistyczne działanie polega na hamowaniu nadmiernej syntezy melaniny i stanowi naturalny czynnik 
wybielający plamy i przebarwienia skóry. 
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Opis kosmetyków z linii White: 

 
Linia White bazuje na składnikach, które mają za zadanie walczyć z przebarwieniami i ujednolicać koloryt skóry.   
 

 

    Krem oczyszczający 
  
W każdym zabiegu podstawą jest prawidłowe oczyszczenie skóry. Dlatego, też Creamy Cleansing Foam jest 
pierwszym krokiem podczas kuracji rozjaśniającej przebarwienia.    

 
Skład:  

 Sól sodowa fosforanu askorbylu ( SAP) czyli ustabilizowana forma  
                witaminy C, która : 

- Jest silnym anty-oksydantem, chroni komórki przed zniszczeniami  
                          wywoływanymi przez radiację UV 

- Wzmacnia wartwę naskórka, zapobiega dehydratacji.   
- Pobudza syntezę kolagenu 
- Redukuje pigmentację 

Zastosowanie:  Produkt należy stosować rano i wieczorem. Usuwa makijaż 
i martwe komórki, pozostawia skórę oczyszczoną, wygładzoną, rozświetloną. 
Pojemność: Detal:  150 ml tubka /   Profesja: 250 ml tubka 
Produkty podobne:   

 “Brightening Cleansing Gel” od  Shiseido 
 “Gel Clarté” od Lancôme 
 “Faircrea White Foam” od Kanebo 

 

 

 

    Tonik rozjaśniający 

Kolejnym krokiem w zabiegu rozjaśniającym jest tonik. Codziennie stosowanie lotionu 
jest sekretem idealnie gładkiej  i miękkiej skóry Japonek, które w ten sposób 
regenerują powierzchnię skóry i jej teksturę. 
Skład : 

 Sól sodowa fosforanu askorbylu ( SAP): Ustabilizowana pochodna  
              Witaminy C, która przenika przez skórę i staje się czystą witaminą C.  
                Podczas kontaktu z enzymami, rozpoczyna swoje rozjaśniające  
                działanie utleniające melaninę: rozjaśnia ciemne przebarwienia  
                i  zapobiega  pojawianiu się nowych. 

 Sól potasowa kwasu gliceryzyny: Hamuje aktywność tyrozynazy,  
                enzymu, który przyczynia się do tworzenia brązowego barwnika 
                skóry. Posiada właściwości łagodzące i balansujące wydzielanie  
               sebum. 
Zastosowanie: Produkt należy używać rano i wieczorem. 
Pojemnosć:  Detal: Butelka 250 ml z dozownikiem /  Profesja: Butelka 500 ml 
Produkty podobne: 

 “Blanc Expert Neurowhite “ od Lancôme. 
 
 
 

CREAMY CLEANSING FOAM  ¡NEW! 

BRIGHTENING LOTION ¡NEW! 
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      Serum intensywnie rozjaśniająco - przeciwzmarszczkowe 
 
Serum silnie rozjaśniające, przeciwzmarszczkowe i przeciw-utleniające  
Skład: 

 Glukozyd askorbylu (2%) -  Jest ustabilizowaną pochodną  
                witaminy C, która w kontakcie z membranami komórek, 
                 hydrolizuje do Witaminy C dzięki enzymowi (alfa-glukozyd) 
                 i dociera do wnętrza komórki: 
                 - Hamuje syntezę melaniny, rozjaśnia istniejące przebarwienia       
                 - Stymuluje fibroblasty do  syntezy kolagenu, elastyny i GAG. 
                 - Chroni komórki dzięki swoim wł. przeciwutleniającym. 
                 - Wzmacnia system immunologiczny.  
Zastosowanie: Aby osiągnąć dobre rezultaty już w przeciągu kilku tygodni, 
produkt stosuj rano i wieczorem. Przed każdym wyjściem z domu stosuj 
filtry ochronne. 
Pojemność: Detal: 30 ml buteleczka z dozownikiem  
Podobne produkty: 

 “ABSOLUE ANTI-AGE SPOT SERUM” od Lancôme. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 

 

 

BRIGHTENING ESSENCE GEL ¡NEW! 

Ascorbyl 

glucoside 

Vitamin C 

Vitamin C 

Physiologic 

Activities  

Wnętrze 

komórki 

Cell membrane 

Hydrolisis 

L-Tirosine L-Dopa Dopa- 

quinone 

(black) 
Melanin 

Reduced 

Melanin  

tirosinase 

Vitamin C  

INHIBITION 

MELANOCYTY 
 

Vitamin C  

INHIBITION 

Rys. 1  

Działanie glukozydu askorbylu na poziomie komórkowym. 

Rys. 2 

Miejsca, w których wit. C interweniuje w rozjaśnianie skóry. 
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          Serum w ampułkach z wit. C 
 
Intensywnie wybielająca formuła bezolejowa chroni przed pojawianiem się przebarwień, rozjaśnia już istniejące 
i ujednolica koloryt skóry. Produkt przyspiesza metabolizm komórkowy. 

 
Skład: 

 Kwas kojowy: Pochodzenia roślinnego, powszechnie znany ze 
swych właściwości wybielających.  
Działa na trzech poziomach: 
- Redukuje istniejące przebarwienia.  
- Zapobiega formowaniu się melaniny w melanocytach.  
- Chroni przed obecnością tyrozyny, która sprawia że melanina może 
się formować bez obecności  
 aminokwasów.  
 
 

 Kwas mlekowy: Alfa-hydroksywas , który deliktnie złuszcza i ujednolica koloryt skóry. 
 Sól potasowa kwasu gliceryzyny: Ekstrakt z korzenia lukrecji, działanie łagodzące i regulujące 

wydzielanie sebum. Hamuje aktywność tyrozynazy, enzymu, który przyczynia się do tworzenia 
brązowego barwnika  skóry. 

 Ekstrakt z morwy i borówki: Redukuje hiperpigmentację.  
 Czysta witamina C: Rozjaśnia przebarwienia i przyspiesza syntezę kolagenu.  

Zastosowanie: Pure C w opakowaniu zawiera 3  szklane buteleczki po 8 ml. W ich nakrętkach umieszczony jest 
specjalny zbiorniczek z czystą witaminą C. Podczas pierwszego użycia należy witaminę C wymieszać z 
zawartością buteleczki. Produkt po otworzeniu  może być stosowany do 10 dni. 
Pojemność: Detal / Profesja:  szklane ampułki 3 x 8 ml 
 
 
 

 

Emulsja na miejscowo zlokalizowane przebarwienia 
 

Na pojednyńcze przebarwienia i nieregularną pigmentację, Bruno Vassari 
proponuje White Light – emulsję zawierającą właściwości rozjaśniające.  
Skład: 

 Kwas kojowy: Pochodzenia roślinnego, powszechnie znany ze 
swych właściwości wybielających.  
Działa na trzech poziomach: 
- Redukuje istniejące przebarwienia.  
- Zapobiega formowaniu się melainy w melanocytach.  
- Chroni przed obecnością tyrozyny, 

 Kwas mlekowy: Alfa-hydrokwas , który deliktnie złuszcza i 
ujednolica koloryt skóry. 

 Sól potasowa kwasu gliceryzyny: Ekstrakt z korzenia lukrecji, 
działanie łagodzące i regulujące wydzielanie sebum. 

 Witamina E: Silny przeciwutleniacz. 
 

Zastosowanie: Produkt należy stosować rano i wieczorem na perfekcyjnie oczyszczonej skórze. Dla osiągnięcia 
najlepszych rezultatów, należy połączyć stosowanie White Light z kremem do codziennej pielęgnacji White Day 
Protection 15. 
Pojemność:  Deatal: 30 ml butelka z dozownikiem.  
Produkty podobne: 

 ” White Lucent Brightening Moisturizing Emulsion N” od Shiseido 

P U R E  C  

W H I T E  L I G H T  

http://www.strawberrynet.com/skincare.aspx?BrandId=289&goChar=S
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       Krem rozjaśniająco – ochronny   

Najważniejsza jest codzienna ochrona. Z tego właśnie powodu 

linia White posiada w swojej ofercie krem do codziennej 

pielęgnacji Day Protection SPF15. Krem  zawiera składniki 

niezbędne do prawidłowej ochrony skóry z przebarwieniami. 
Skład: 

 Chemiczne i fizyczne filtry : Zapewniają  
                prawidłową ochronę. 

 Fosforan magnezowo - askorbylowy,  
                pochodna witaminy C, z właściwościami  
                rozjaśniającymi i przeciwstarzeniowymi. 

 Witamina E: Chroni przed szkodliwym  
                działaniem wolnych rodników.  

 Kwas hialuronowy: Silnie nawilżający.   
White Day posiada podwójne działanie: zapobiega powstawaniu nowych przebarwień i leczy już istniejące.  
Zastosowanie: Każdego ranka jako typowy zabieg po oczyszczeniu skóry. 
Pojemność: Detal: 50 ml słoiczek / Profesja: 200 ml tuba 
Produkty podobne: 

 “Derma White Super City” od Clinique  
 “Brightening Protective Moisturizer SPF 16”  od Shiseido 

 
 
 

 
 

  Maseczka rozjaśniająca 
   
Odświeżająca, łagodząca i rozświetlająca maska. Idealne połączenie składników 
poprawiających kondycję skóry.  
 
Skład: 

 Fosforan magnezowo - askorbylowy: Pochodna witaminy C, posiada  
                wyjątkowo silne właściwości rozjaśniające. 

 Ekstrakt z borówki: Wysoka koncentracja arbutyny, molekuł które hamują  
               działanie tyrozyny, zapobiegając tworzeniu melaniny. 
Zastosowanie: Zaaplikować maskę na twarz (opcjonalnie na szyję i dekolt). 
Pozostawić na 10-15 min. Zmyć ciepłą wodą. 
Pojemność:  Profesja: 200 ml tubka   
 
 

Produkty podobne: 
 “White Detox Dark Spot Eraser Mask” od Biotherm. 
 “White & Blanc Pure White Mask” od Valmont. 

 
 

Przy pielęgnacji skóry, konsekwencja i cierpliwość są kluczem do osiągnięcia zamierzonych celów. 
To samo dzieje się w przypadku rozjaśniania.  

Produkty muszą być stosowane codziennie, należy zapomnieć o opalaniu na długie miesiące. 
 

 

WHITE DAY PROTECTION SPF15 

SKIN WHITENING MASK 

http://www.strawberrynet.com/skincare.aspx?BrandId=466&goChar=B
http://www.strawberrynet.com/skincare.aspx?BrandId=296&goChar=V
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Intensywne serum rozjaśniające 
 
Skład: 

 Witamina C (Glukozyd askorbylowy) 
 Niacinamid (Witamina B3):  

                - Zapobiega odwodnieniu skóry, chroni przed utratą wody 
                - Zwiększa produkcję  ceramidów 
                - Zwiększa syntezę keratyny 
                - Poprawia kondycję skóry, przez stymulację syntezy 
                  kolagenu 
                 - Rozjaśnia skórę, jest inhibitorem melaniny. 

 Ekstrakt z Korzenia Lukrecji: Jest kombinacją właściwości 
przeciwzapalnych, łagodzących i wyciszających. Przygotowuje skórę do 
wchłaniania aktywnych substancji podawanych podczas kuracji. Likwiduje 
przebarwienia. 
 

Zastosowanie: Rozprowadź całą zawartość ampułki na twarzy i szyi wykonując koliste ruchy. Kontynuuj do 
chwili całkowitej absorbcji. 
Pojemność: Profesja: 10 x 3 ml 
Uwaga! Produkt dostępny jest również w zestawie profesjonalnym do zabiegu intensywnie 
przeciwzmarszczkowego 6 x 3 ml. 
 
  

I N T E N S I V E  W H I T E N I N G  C O N C E N T R A T E  

C O N C E N T R A D O  F A C I A L  A C L A R A N T E  
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Zestaw przeznaczony do zabiegu profesjonalnego 
 

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 wyselekcjonowa-

ne 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.  

Efekty zabiegu: 

 Rozjaśnienie i poprawa kolorytu skóry 

 Zmniejszenie posłonecznych i pozapalnych przebarwień 

 Regulacja procesu powstawania melaniny poprzez hamowanie tyrozynazy (zahamowanie melanoge-

nezy) 

 Nawilżenie i uelastycznienie skóry 

 Zahamowanie procesów zapalnych 

 Złagodzenie podrażnień skóry 

Profesjonalny zestaw przeznaczony  do wykonania 6 zabiegów zawiera: 

 Whitening Peel Treatment with AHA + BHA + Vit. C – piling chemiczny 

 Intensive Whitening Mask – maseczka algowa – intensywnie rozjaśniająca i nawilżająca 

 Intensive Whitening Concentrate – intensywne serum rozjaśniające 

 Day Protection SPF 15 – krem rozjaśniająco – ochronny 
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Piling chemiczny 

Skład: 

Witamina C (Glukozyd askorbylowy) 

Kwas salicylowy (BHA): Jest beta-hydroksylem, nowej generacji składnikiem 

złuszczającym. Złuszcza górną powierzchnię skóry, poprawia teksturę i  kolo-

ryt skóry, reperuje efekty wywołane działaniem słońca i procesem starzenia. 

Biorąc pod uwagę działanie kwasów, produkt działa wyjątkowo łagodnie i 

nie powoduje podrażnień. 

Kwas glikolowy (AHA): Jest alfahydroksykwasem, który złuszcza wierzchnią 

warstwę skóry, redukuje przebarwienia, spłyca zmarszczki i  wyrównuje 

nieregularną pigmentację. Skóra zostaje ujednolicona i świetlista. 

Zastosowanie: Z opakowania za pomocą załączonej strzykawki wyciągnij 5 ml produktu. 

Rozmieść substancję na twarzy i szyi. Pacjent może poczuć intensywne działanie w miejscu zabiegu. Jest to 

spowodowane obecnością wysoko skoncentrowanych substancji aktywnych. W celu zwiększenia efektywności 

należy nałożyć większą ilość preparatu.  

Prezentacja produktu:  30ml butelka obecna tylko w zestawie zabiegowym. 

Plastikowe opakowanie chroni substancję przed utratą właściwości. 

 

 

 

 

 

Intensywne serum rozjaśniające 
 

Skład: 

Witamina C (Glukozyd askorbylowy) 

Niacinamid (Witamina B3):  

- Zapobiega odwodnieniu skóry, chroni przed utratą wody. 

- Zwiększa produkcję  ceramidów. 

- Zwiększa syntezę keratyny. 

- Poprawia kondycję skóry, przez stymulację syntezy kolagenu,  

- Rozjaśnia skórę, jest inhibitorem melaniny. 

Ekstrakt z Korzenia Lukrecji: Jest kombinacją właściwości przeciwzapalnych, łagodzą-

cych i wyciszających. Przygotowuje skórę do wchłaniania aktywnych substancji poda-

wanych podczas kuracji. Likwiduje przebarwienia. 

Zastosowanie: 

Rozprowadź całą zawartość ampułki na twarzy i szyi wykonując koliste ruchy. Kontynu-

uj do chwili całkowitej absorbcji. 

Prezentacja produktu:  Ampułki 6 x 3 ml 

 

 

 

 

 

 

 

W H I T E N I N G  P E E L  T R E A T M E N T  

W I T H  A H A  +  B H A  +  V I T  C .  

I N T E N S I V E  W H I T E N I N G  C O N C E N T R A T E  

C O N C E N T R A D O  F A C I A L  A C L A R A N T E  
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Maseczka intensywnie rozjaśniająca 
 

Żeby ułatwić penetrację aktywnych składników, na twarz należy zaapliko-

wać alginatową maskę rozjaśniającą. 

Skład: 

* Witamina C  

* Bio-White (kompleks orientalny):  Bardzo popularny kompleks w krajach 

azjatyckich, gdzie jasna karnacja jest esencją piękna. 

 Zawiera: 

- Skalnica trójdzielna: Chroni przed zniszczeniami wywoływanymi przez 

wolne rodniki.  

- Ekstrakt z winogron i borówek: Hamują działanie tyrozyny, głównego 

enzymu odpowiedzialnego za produkcję melaniny.  

 - Tarczyca bajkalska: Roślina bardzo popularna w chińskiej medycynie 

dzięki swym rozjaśniającym właściwościom. 

Zastosowanie: Wymieszaj zawartość saszetki z odpowiednią ilością wody. Mieszaj energicznie do momentu 

uzyskania jednolitej masy. Nałóż maskę na twarz i szyję, pozostaw na 15 minut. Ściągnij maskę. 

Prezentacja produktu: saszetki 6 x 30 g 

 

  

 

 

 

Krem intensywnie rozjaśniający 
 

 

Bardzo ważne jest aby chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni ultrafiole-

towych. White Day SPF 15 odgrywa podwójną rolę: zapobiega  powstawaniu i leczy 

istniejące już przebarwienia. 

Skład:  

 Chemiczne i fizyczne filtry: Zapewniające wysoką protekcję. 

 Fosforan magnezowo – askorbylowy (pochodna witamina C, posiada właści-

wości rozjaśniające i anty-starzeniowe) 

 Witamina E: Chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

 Kwas hialuronowy: Nawilżające działanie.   

Prezentacja produktu:  tubka 20 ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N T E N S I V E  W H I T E N I N G  M A S K  

M A S C A R A  D E S P I G M E N T A N T E  

W H I T E  D A Y  P R O T E C T I O N  S P F  1 5  

C R E M A  P R O T E C T O R A  D E  D I A  



 

14 
 

WHITE 
 

INTENSIVE WHITENING TREATMENT – ZABIEG INTENSYWNIE ROZJAŚNIAJĄCY 
 

PROCEDURY ZABIEGU: 
 

Intensywny zabieg rozświetlający  stanowi połączenie peelingu, kuracji anty-pigmentacyjnej oraz 
odmładzającej. Pobudza syntezę kolagenu i ulepsza teksturę skóry. Rezultaty są widoczne już po pierwszym 
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. 
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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 pee-

ling. 

 

 

 

 

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 ma-

saż. Po jego zakończeniu usuń nadmiar kremu za pomocą wilgotnego ręcznika. 

 

 

 

 

 

8. 
 

Ostrożnie otwórz ampułkę Intensive Whitening  Concentrate.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 
 

Ściągnij maskę w jednym kawałku. 
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13. 
 

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

 

 

 

 

 

Czas trwania zabiegu: 60 -90 min. 
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WHITE TREATMENT - ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, szczególnie dla skóry zmęczonej, poszarzałej z tendencją do powsta-

wania 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 gład-

kość i jednolity koloryt. Zabieg polecany przed tzw. "wielkim wyjściem". 

Efekty zabiegu: 

 Rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry 

 Złagodzenie podrażnień 

 Zmniejszenie lub wyeliminowanie przebarwień 

 Przywrócenie blasku i naturalnej bieli skórze 

 Odzyskanie świeżości 

 

Produkty potrzebne do zabiegu: 

 Creamy Cleansing Foam 250 ml (Pianka  oczyszczająca) 

 Brightening Lotion 500 ml (Tonik rozjaśniający) 

 Frappe di Vite Piling 200 ml (Piling) 

 Concentrate Faciale Intensive Whitening 10 x 3 ml (Serum rozjaśniające) 

 Vitalising Massage Cream 200 ml (Krem do masażu) 

 Skin Whitening Mask 200 ml (Maseczka rozjaśniająca) 

 Day Protection SPF 15 Cream 200 ml (Krem rozjaśniająco –ochronny) 
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Procedury zabiegu: 

1. Zabieg rozpocznij oczyszczaniem skóry za pomocą Creamy  Cleansing Foam (Pianka  oczyszczająca).  

2. Stonizuj skórę za pomocą  Brightening Lotion  (Tonik rozjaśniający). 

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

4. Następnie zaaplikuj ampułkę Concentrate Faciale Intensive Whitening   (Serum rozjaśniające) za po-

mocą  pędzelka. Wmasuj do całkowitego wchłonięcia. 

5. Nakłóż Vitalising Massage Cream na twarz, szyję i dekolt i pozostaw na jedną minutę. Następnie po-

trzyj energicznie swoje dłonie. Zwiększy to temperaturę  dłoni. Rozpocznij masaż twarzy, szyi i dekoltu. 

6. Po masażu usuń nadmiar kremu za pomocą wilgotnego ręcznika. 

7. Mokrymi płatkami Brightening Lotion  (Tonik rozjaśniający) oczyść szyję i twarz. 

8. Zaaplikuj na twarz  Skin Whitening Mask (Maseczka rozjaśniająca). 

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

10. Zaaplikuj krem rozjaśniający Day Protection SPF 15 Cream 

 

Czas trwania zabiegu: 60 - 90 min 
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Materiały reklamowe 

 

❶ Próbka White Day Protection SPF 15 5 ml                  ❷ Display White (65 x 48 cm) 

  


