
ФАРФОРОВА ШКІРА
НОВИЙ BEAUTY-ТРЕНД!

ЕНЗИМНИЙ ПІЛІНГ
І ВИБІЛЮЮЧА МАСКА
SIBERIAN WELLNESS



ПІГМЕНТНІ ПЛЯМИ: 
ЗВІДКИ ТА ЧОМУ?

Пігментні плями виникають, коли на одній 
ділянці шкіри в меланоцитах накопичується 
занадто багато меланіну. Найчастіше вони 
з'являються на обличчі, шиї та декольте.

Меланоцити – клітини, що виробляють 
темний пігмент – меланін, який 
розподіляється в епідермісі рівномірно. При 
підвищеній сонячній активності його кількість 
збільшується – таким чином він захищає 
шкіру від УФ-випромінювання, надаючи їй 
відтінок засмаги.
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РОЗПОВСЮДЖЕНІ ПРИЧИНИ 
НЕРІВНОГО ТОНУ ШКІРИ

• З віком кількість активних меланоцитів зменшується на 
8–20% кожні 10 років.

• Через міграцію меланоцити можуть накопичуватися в 
ділянках, які регулярно піддавалися стресовому впливу.

• У результаті порушення функції меланоцитів вироблення 
пігменту може ставати надлишковим/недостатнім.

• Через регулярний вплив сонця, через запалення та 
травми пігментація може стати постійно підвищеною та 
нерівномірною (лентіго, сонячний еластоз, сонячні 
ангіоми, крапчаста пігментація).



ГОЛОВНИЙ ВОРОГ 
РІВНОГО, 
СЯЮЧОГО 
КОЛЬОРУ 
ОБЛИЧЧЯ –
АГРЕСИВНИЙ 
ВПЛИВ 
УЛЬТРАФІОЛЕТУ

ДЕДАЛІ БІЛЬШЕ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ:

• Засмагати шкідливо для здоров'я.
• Старіння шкіри прискорюється під 

неласкавими сонячними променями.
• З темною шкірою та пігментацією ми 

виглядаємо старше.

Пігментні плями такого типу найчастіше 
з'являються саме на обличчі, оскільки шкіра 
на цій ділянці тіла найбільш тонка, вразлива
та відкрита сонцю.



ПЕРЕХОДЬТЕ
НА СВІТЛУ СТОРОНУ!
Ми вивчили тему вибілювального догляду, щоб 
запропонувати вам дієві поради зі збереження 
молодості та спеціальні продукти для зменшення 
та запобігання пігментації.

ЗАЛИШТЕ В МИНУЛОМУ:

• нерівний тон шкіри
• пігментні плями
• куперозну сітку
• нерівномірну, 

інтенсивну засмагу

СКАЖІТЬ ТАК:

світлій, яскравій, 
молодій і здоровій 
шкірі з легким 
рум'янцем



ТРИ КРОКИ ДО ФАРФОРОВОЇ ШКІРИ

1 КРОК
ОЧИЩЕННЯ

3 КРОК
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ
ТА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ

2 КРОК
ВИБІЛЮВАННЯ



КРОК 1.
ДЕЛІКАТНЕ ОЧИЩЕННЯ: 
ПІЛІНГ З ЕНЗИМАМИ

Пілінг з ензимами граната – ідеальна 
альтернатива скрабам і кислотним 
пілінгам! Піклується про шкіру: глибоко та 
ефективно очищає пори, вибілює пігментні 
плями, запускає процеси оновлення.



ЯК ПРАЦЮЄ?
• Ефективна ексфоліація: глибоко очищає пори, 

допомагаючи боротися з чорними цятками.
• Не підвищує фоточутливість шкіри: підходить для 

використання цілий рік.
• Впливає тільки на ороговілі частинки, на відміну від 

агресивних кислотних продуктів: ідеальний для чутливої 
та подразненої шкіри.

• Готує шкіру до впливу масок та інших косметичних 
засобів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: нанести тонким 
шаром на чисту шкіру, залишити на 7–10 
хвилин, змити великою кількістю теплої води. 
Використовувати 1-2 рази на тиждень.



ЩО ВСЕРЕДИНІ?
Ензими граната забезпечують дбайливу ексфоліацію, 
делікатно розчиняють речовини, які утримують рогові 
лусочки, м'яко, але ретельно очищаючи шкіру та протоки 
сальних залоз – без механічного тертя, як це відбувається 
при використанні скраба.

Екстракт граната багатий фітоестрогенами, вітаміном С, 
кальцієм і залізом. Стимулює синтез колагену, поліпшує 
мікроциркуляцію, має сильну антиоксидантну дію; 
зволожує, пом'якшує та вирівнює шкіру, усуває 
запалення, вибілює пігментні плями.

на 21,7%* зменшує 

руйнування колагену при впливі 
сонячних променів

на 26,6%* 
підсилює регенерацію 
клітин шкіри

* Доведено клінічно.



КРОК 2. 
ВИБІЛЮВАННЯ: 
НІЧНА МАСКА

Нічна маска (нічний крем) з ніацинамідом
та альфа-арбутіном при регулярному 
застосуванні зменшує вироблення меланіну 
шкірою, надає вибілювальної дії, скорочує 
інтенсивність пігментних плям, вирівнює тон
і текстуру шкіри, активізує синтез колагену, 
підтримує гідроліпідний баланс.



• Зменшує помітність веснянок.

• Зменшує вікову пігментацію.

• Вибілює сліди акне.

Ефект освітлення шкіри доведено клінічно:

«SIBERIAN WELLNESS Маска для обличчя вибілювальна надає 
вибілювального ефекту на 18,6% від вихідного значення після її 
регулярного застосування протягом двох місяців і може бути 
рекомендована для широкого практичного застосування відповідно до 
назви та заявлених в анотації властивостей».*

ЯК ПРАЦЮЄ?

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Наносити ввечері на очищену шкіру обличчя, 
шиї, декольте як нічний крем, вранці очистити 
шкіру звичним способом.

* Цитата з експертного висновку, виданого ТОВ  «Центр естетичної медицини та експертизи» 20.02.2020.



Ніацинамід (2% у складі маски) – надочищений вітамін B₃, 
активний компонент косметичних засобів нового покоління, 
який відповідає за клітинне оновлення шкіри. Підвищує 
еластичність, допомагає позбавитися вікових плям, веснянок і 
наслідків акне, вирівнює колір і текстуру шкіри.

Альфа-арбутін ефективно пригнічує вироблення меланіну, 
здатний вибілити веснянки та пігментні плями, які виникають у 
результаті гормонального дисбалансу, тривалого перебування 
на сонці або старіння; підвищує імунітет шкіри, надає 
антисептичної та протизапальної дії.

Алантоїн – найпотужніший антиоксидант, має зволожувальні та 
пом'якшувальні властивості, сприяє відлущуванню відмерлих 
клітин, швидкій регенерації пошкодженої та подразненої шкіри.

ЩО ВСЕРЕДИНІ?

* Доведено клінічно

Зменшує руйнування колагену при 
впливі сонячних променів: на

21,7% вище захист від 
фотостаріння.*

* Доведено клінічно.



У будь-яку пору року необхідно користуватися 

сонцезахисними засобами для обличчя. 
Наносьте крем тонким шаром перед виходом на 

вулицю – і ваша шкіра буде вам вдячна!

• Високоефективні фільтри надійно 

захищають шкіру від фотостаріння, опіків 

та ушкоджень.

• Пантенол, олія календули та вітамін Е 

запобігають пересушуванню та 

забезпечують догляд.

На пляжі влітку або під час 
гірського спуску на лижах 
взимку – вибирайте 
сонцезахисний крем для 
обличчя SPF 50 Siberian
Wellness

КРОК 3.
ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ



Для підтримання свіжого, відпочилого кольору 

обличчя щодня використовуйте продукти з 

антиоксидантної серії Siberian Wellness з 

вітамінами А, С і Е.

ЯК ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ?

• Натуральний антиоксидантний захист вашої 

краси в нічний час.

• SPF-захист у денний час.

КРОК 3.
ЗАХИСТ ВІД 
ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ



УНІКАЛЬНА ВІТАМІННА МОЛЕКУЛА SEPIVITAL™
забезпечує стабільність молекул вітамінів С і Е, 
які втрачають свої властивості в звичайній 
косметиці.
· Заспокоює чутливу шкіру, схильну до 
почервоніння та подразнень.
· Усуває набряклість, зменшує прояви куперозу.
· Вибілює та вирівнює колір обличчя.
· Надає помітної антивікової та фотопротекторної 
дії.

КРОК 3.
ЗАХИСТ ВІД 
ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕСУ



ПРАВИЛА 
БЕЗДОГАННОГО 
ТОНУ
1. Скоротіть перебування на сонці до мінімуму.

2. Не виходьте з дому, не захистивши шкіру за 

допомогою крему з SPF (у будь-яку пору року).

3. Додайте до щоденного догляду засоби 

з антиоксидантами, які сприяють вирівнюванню тону 

шкіри та зволожують.



ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ!

Вивести зовсім і назавжди пігментні плями за допомогою 

косметичних засобів неможливо, але зробити їх світліше та 

покращити тон шкіри цілком можливо.

У ЧОМУ СЕКРЕТ УСПІХУ?

Регулярне використання косметичних засобів Siberian

Wellness для молодості та сяянні шкіри!



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

SIBERIANWELLNESS.СOM


