Bezchybná pleť jako porcelán

Perlové
proteiny

pro perfektně
pěstěnou
pokožku

COSMETICS

Spolupůsobící bělící aktivní látky
v jedinečné kombinaci

B

ezchybná pleť je snem každé ženy. Pigmentové skvrny, stařecké skvrny, jizvy po akné a
začervenání jsou však v rozporu s tímto ideálem
krásy, a tak pleť často působí starším dojmem,
než ve skutečnosti je.

Pokročilý systém purewhite od être belle splňuje požadavky na zdokonalení pokožky a i pleť,
kterou sužují problémy s pigmentací, může
díky tomuto systému získat krásný čistý a svěží vzhled. Účinné aktivní látky rozjasňují pleť a
chytře překrývají skvrny a nerovnoměrnosti pokožky. Díky vyvážené kombinaci jedinečných
účinných látek v jednotlivých výrobcích se podařilo vyvinout systém, který nadchne a jehož
výrobky na sebe perfektně navazují. Často se
při odstraňování pigmentových skvrn vydáváme
špatnou cestou a snažíme se okolní pokožku
extrémně ztmavit, aniž bychom se cíleně zaměřili na zesvětlení pigmentových skvrn. Tím
dochází ke stimulaci další produkce barevné
látky - melaninu a pleť se dále zbarvuje. Místo účinného zamezení problému tak dochází k
jeho dalšímu stupňování.
Starosti, zda se pleť využíváním purewhite systému okamžitě „vybělí“, však musíme rozptýlit.
Narozdíl od samoopalovacích krémů, jejichž
aplikací pokožka okamžitě „zhnědne“, jsou v
systému purewhite využity přírodní substance,
které pleť zesvětlují krůček po krůčku. Pleť pomalu získává bezchybný a svěží vzhled. Díky
systému purewhite můžete postupně získat moderní světlou porcelánovou pleť.
Barva pokožky a tendence pleti k opálení jsou
závislé na množství existujícího melaninu, kte-

rý je přirozeným pigmentem pleti. Sluneční UV
paprsky však pronikají hluboko do pokožky, a
tím mohou způsobit její poškození. Pro ochranu buněčných jader, a tedy i DNA, má tělo svůj
vlastní obranný mechanismus: svrchní buněčnou vrstvu zbarvuje dohněda. Tyto buňky chrání
pleť před škodlivými vlivy UV záření, do něhož
se absorbuje sluneční světlo. Čím více dochází
k produkci melaninu, tím více je pokožka opálená a tmavší.
Melanin je produkován v melanocytech, speciálních buňkách, které se nacházejí v bazální
vrstvě epidermis. Rychlost novotvorby melaninu
je narušována klíčovými enzymy, tzv. tyrosinázemi. Ty jsou určujícím faktorem pro množství
již existujícího a nově se tvořícího melaninu,
který pak promění tyrosinázu, nacházející se v
těle, na melanin.
Stárnutím pleti, hormonálními změnami nebo
jinými nepravidelnostmi se ale může stát, že se
tyto enzymy v plné šíři rovnoměrně neodbourají, čímž vzniká odlišná pigmentace.

3bělící
aktivní látky
pro účinné
ošetření
pigmentových
skvrn
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Nejste sama

UVB záření

UVA záření

30 % lidí starších 40 let trpí poruchami pigmentace. V případě lidí starších 50 let se jedná o 9 z 10 mužů i žen. U
10-20 % žen, které pravidelně užívaly hormony, se objevuje výrazná hyperpigmentace. Hnědé skvrny, ať už jsou
způsobeny těhotenstvím, užíváním hormonů nebo UV zářením, se objevují hlavně v obličeji a na rukou. Představují
estetický problém a z tohoto problému se často vyvine i
problém psychický. Neboť horší než nebýt dokonalá je nedokonale se cítit.

Rohová vrstva

Kůže
(epidermis)

Melanocyt

Škára

Podkoží

Aquarich

pro pokožku,
hydratovanou
do hloubky

Pokožka
poškozená
pigmentací

Pokožka po
použití řady
purewhite

O které poruchy
pigmentace se jedná?
Byly popsány různé poruchy, spojené s pigmentací a na tomto místě bychom Vám chtěli přiblížit čtyři nejrozšířenější anomálie:

Lentiga (stařecké skvrny)
Tato esteticky rušivá tvorba skvrn se objevuje ve
druhé polovině života a je znakem stáří. Čočkovité skvrny se objevují nejčastěji na hřbetu ruky,
na předloktí a v obličeji. Na základě dlouholetého slunečního vlivu na pokožku dochází ke
zvýšené tvorbě pigmentů. Díky probíhajícímu
procesu stárnutí není zajištěno rovnoměrné rozmístění melaninu a nestejnorodé odbourávání
pigmentů enzymy přispívá k tvorbě abnormální
pigmentace. Stařecké skvrny se sice při vyšší
sluneční intenzitě ztmavují, ale jsou viditelné jak
v létě, tak v zimě.

Efelidy (pihy)
Pihy jsou geneticky podmíněny. Vznikají skrze vrozené genetické variace v melaninových
receptorech a aktivují bodově nadměrnou produkci melaninu. Postihují nejčastěji lidi s velmi
světlou pletí, citlivou na světlo a blond nebo zrzavými vlasy. V létě v důsledku intenzivního slunečního záření se zbarvují pihy do světle hnědé
barvy, zatímco v zimě blednou.

přechodem nebo užíváním hormonálních preparátů jako antikoncepce je významným spouštěčem hyperpigmentace. Intenzivním slunečním zářením a zvýšenou hladinou estrogenů
dochází k různě silné produkci melaninu, objevují se hnědé skvrny v obličeji a v oblasti krku.
Po těhotenství nebo po vysazení hormonálních
preparátů se chloasma obvykle ztrácí.

Vitiligo (nemoc bílých skvrn)
Příčiny této poruchy pigmentace nejsou ještě
zcela prozkoumány. Mělo by se jednat o poruchu funkce látkové výměny štítné žlázy a
možná také o poruchu imunitního systému,
kvůli čemuž dochází k boji s vlastními melanocyty. Vitiligo tak patrně představuje autoimunitní
onemocnění. Skrz produkci protilátek (dochází
k rozkladu melanocytů) už není možná žádná
tvorba pigmentace a vznikají bílé skvrny na pokožce. Přirozená ochrana pleti v případě této
poruchy neexistuje, což může vést k silné světelné dermatóze. Při této pigmentové anomálii
nedokáže řada purewhite pomoci.

Chloasma (hormonální porucha pigmentace)
Chloasma je hnědá hyperpigmentace, která
vzniká v důsledku hormonálních poruch. Změněná hladina hormonů vyvolaná těhotenstvím,
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Fáze použití
Fáze každodenního používání

Fáze intenzivního ošetření

Fáze 1:
Fáze 2:
Fáze 3:
Fáze 4:

Fáze A: perlový ovocný peeling
Fáze B: perlový koncentrát
Fáze C: perlový noční krém jako
maska

perlová čisticí pěna
perlové osvěžující tonikum
perlový koncentrát
perlový denní krém nebo
perlový denní krém s OF 50 		
nebo perlový noční krém

Intenzivní ošetření
Krém na ruce může být použit při každém
ošetření i mimo něj.

Každodenní ošetření
Pro každodenní ošetření nejprve na pleť napěňte
krémově jemnou perlovou čisticí pěnu. Poté pokožku opláchněte a naneste perlové osvěžující
tonikum, které aplikujte dlaněmi nebo na vatovém tamponku. Pleť bude viditelně čistá a chráněná. Nakonec naneste perlový koncentrát jako
sérum pro intenzivní hydrataci pokožky. Ráno
můžete podle potřeby používat výživný perlový
denní krém s OF 50 nebo denní krém. Večer nanášejte regenerační detoxikační noční krém pro
zesvětlení pleti.

Princip klíče a zámku
tyrosin tyrosináza melanin dělení skrze
(enzym)
melanocyty

O. D. A.
White
brzdí vznik
tyrosinu

CellActiv SymWhite
White
zamezuje zasahuje při
tyrosináze syntéze
v melanin

CellActiv
White
zamezuje
také dělení do
keratinocytů

Intenzivní peelingové ošetření využívejte podle potřeby. Nemělo by se však v žádném
případě aplikovat více než jednou týdně.
Perlový ovocný peeling naneste na vyčištěnou a tonizovanou pokožku obličeje a nechte krátce působit. Po aplikaci peelingu musí
být pleť bezpodmínečně neutralizována perlovým koncentrátem, protože pokožka je po
peelingu velmi citlivá a došlo také ke snížení
hodnoty pH. Jakmile koncentrát nanesete,
můžete přejít ke zklidnění pleti a k jejímu intenzivnímu ošetření tím, že nanesete krém v
silné vrstvě jako masku. Masku pak nechte
působit asi 15 minut. Poté zbytky přípravku
jednoduše vmasírujte do pleti nebo odstraňte vatovým tamponem.

Jak používat systém
purewhite?
Použití pro suchou/zralou pleť
Perlové osvěžující tonikum, a stejně tak i koncentrát jako
sérum nechte pokožkou zcela vstřebat. V případě suché
pleti doporučujeme používat denní krém s OF 50.

Použití pro mastnou pleť
Jako denní krém doporučujeme purewhite denní krém (nikoliv však s OF 50). Pokud se pleť extrémně leskne nebo
máte pocit mastnoty, odstraňte zbytky krému vatovým
tamponem. Pokud cítíte, že je noční krém příliš hutný,
můžete použít jako alternativu koncentrát.

Použití pro smíšenou pleť
Podle potřeby můžete nanášet denní krém nebo o něco
výživnější denní krém s OF 50. Pokud se pleť extrémně
leskne nebo máte pocit mastnoty, odstraňte zbytky krému
vatovým tamponem.

Použití pro nečistou pleť
Při stávajících nečistotách nebo silnějším tukovém podloží pleti může systém tyto nečistoty posílit a odstraněním
svrchní vrstvy pokožky kyselinou ovocnou se mohou podloží ještě více zviditelnit. Tento efekt se však normalizuje
dalším používáním. Dochází k redukci pórovitého vzhledu
pleti a povrch pokožky se stává výrazně a citelně hladším.

Poznámky ke slunečnímu záření
Díky redukci melaninu a používání kyseliny ovocné by
se pokožka neměla během aplikace systému purewhite
opalovat. Mělo by se rovněž zamezit přímému slunečnímu
záření, aby nedošlo k poškození pokožky.

Všeobecné poznámky
Pro péči o rty doporučujeme ochranný balzám na rty s objemovým účinkem (kód 8/0101) od être belle. Jako oční péči a
zvláště pro ošetření očních koutků doporučujeme hyaluronový oční krém (8/3807). Purewhite systém můžete používat k
ošetření i během těhotenství a při výskytu chloasmy.

Fáze 1

Fáze 2

Pearl Cleansing Mousse
Perlová čisticí pěna

PEARL REFRESHING TONIC
Perlové osvěžující
tonikum

Perlová čisticí pěna představuje první fázi péče systému
purewhite. Díky účinné látce
Purisoft odstraňuje nečistoty
pleti velmi šetrným způsobem
a pokožka je dále aktivně
chráněna před nepříznivými
vlivy životního prostředí. Čisticí pěna je ideálním základem
systému a optimálně připravuje pleť na zesvětlení.
Použití: ráno a večer jemně
vmasírujte do vlhké pokožky
obličeje. Poté pěnu smyjte
dostatečným množstvím vody
a tonizujte purewhite perlovým
osvěžujícím tonikem.
Kód:
Obsah:

8/4090
150 ml

Po vyčištění pleti by se mělo
na pokožku nanést osvěžující
tonikum. To dodává pokožce
úžasnou svěžest díky účinné
látce Hydroviton a kromě toho
obnovuje také její rovnováhu.
Účinná látka Pentavitin podporuje hydrataci pleti a intenzivně působící výtažky purewhite
systému jí poskytují vyrovnaný
vzhled. Tonikum obsahuje rovněž účinnou látku CellActive
White, která disponuje bělícími účinky. Perlové osvěžující
tonikum představuje druhou
fázi péče pro optimální zesvětlení pleti.
Použití: ráno
a večer naneste
na vyčištěnou
pokožku
obličeje.
Kód:
8/4091
Obsah:
120 ml
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Fáze A
pearl fruit peeling
Perlový ovocný
peeling
V případě potřeby doporučujeme použít purewhite perlový
ovocný peeling. Obsažená kyselina ovocná aktivuje slupovací proces pleti, díky čemuž
dochází ke ztenčení rohové
vrstvy pokožky pro lepší účinnost bělících přípravků. Díky
odstranění nečistot a šupinek získává pleť rovnoměrný
a hladký vzhled. Pro neutralizaci pleti je potřeba nakonec
nanést perlový koncentrát.
Použití: v případě potřeby naneste na pokožku obličeje a
nechte krátce působit. Nakonec důkladně opláchněte. Vynechejte oční partie a nakonec
naneste perlový koncentrát pro
neutralizaci pleti.
Kód:
Obsah:

8/4092
40 ml

Fáze 3 + B

Fáze 4

Fáze 4

PEARL CONCENTRATE
Perlový koncentrát

PEARL DAY CREAM
Perlový denní krém

PEARL DAY CREAM SPF | 50
Perlový denní krém

Perlový koncentrát je koncentrovaný komplex účinných látek
s CellActive White, derivátem
vitamínu C a látkou Aquarich.
Produkt má trojí účinek: neutralizuje pleť po ovocném peelingu, je vhodný pro koncentrované ošetření pigmentových
skvrn a jako hydratační sérum
působí po nanesení na tonizovanou pleť.

Perlový denní krém je vhodný
pro denní používání po aplikaci koncentrátu jako čtvrtá fáze.
Krém obsahuje ochranný filtr,
který působí proti nepříznivým
vlivům slunečního záření. K
zamezení syntézy melaninu
dochází díky třem účinným
látkám: O. D. A. White, CellActive White a SymWhite. O.
D. A. White zabraňuje vzniku
tyrosinu, CellActive White blokuje tyrosinázu a přenos melaninu a SymWhite zabraňuje
syntéze tyrosinu a melaninu.
Vitamín C posiluje pleť zevnitř
a stimuluje imunitní systém.
Bisabolol zamezuje pigmentaci, která je způsobena záněty.

Perlový denní krém s ochranným faktorem 50 představuje
alternativu k dennímu krému
se stejnými účinky, ale s mnohem vyšším ochranným faktorem. Krém chrání před UV
zářením a redukuje pigmentaci, způsobenou extrémním
slunečním zářením.

Použití: ráno a večer naneste
na tonizovanou pokožku obličeje nebo na pleť po peelingu.
Pro intenzivní ošetření naneste bodově na pigmentovaná
místa. Nechte zcela vstřebat.
Nakonec naneste perlový denní krém nebo perlový noční
krém.
Kód:
Obsah:
Obsah:

8/4093
40 ml
120 ml

Kód: 8/4097
Obsah: 50 ml

Použití: ráno naneste po aplikaci perlového koncentrátu na
pokožku obličeje, krku a dekoltu.
Kód:
Obsah:

8/4094
50 ml
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Fáze 4 + C
PEARL NIGHT CREAM
Perlový noční krém

PEARL HAND CREAM
Perlový krém na ruce

Spolu s látkami O. D. A. White, CellActive White, SymWhite, derivátem vitamínu C a bisabololem zabraňují účinné látky perlového nočního
krému tvorbě melaninu během spánku a starají
se o zesvětlenou pleť po probuzení. Přídavná
účinná látka Detoxophan regeneruje pleť přes
noc a aktivuje pleti vlastní detoxikační systém
pro ochranu pokožky před škodlivými látkami a
nepříznivými vlivy životního prostředí. Perlový
noční krém můžete pro znatelné zklidnění pleti
použít i jako masku, kterou necháte působit na
obličeji 15-20 minut.

Působení slunečního záření velmi často způsobuje zvýšenou pigmentaci také na rukou. Perlový krém obsahuje ověřené účinné látky O. D.
A. White, CellActive White, SymWhite, derivát
vitamínu C a bisabolol, které na sebe perfektně
navazují a zesvětlují pigmentové skvrny na rukou. Aktivní účinné látky kromě toho pečují také
o nehty a nehtové lůžko.

Použití: naneste večer po použití perlového
koncentrátu na obličej, krk a dekolt. Nechte
působit jako masku 15-20 minut a poté zbytky
přípravku vmasírujte do pokožky.
Kód:
Obsah:
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8/4095
50 ml

Použití: používejte po každém mytí rukou a večer před spaním.
Kód:
Obsah:

8/4096
50 ml

Seznam účinných látek
Aquarich

Kyselina glykolová

Výtažek z černého ovsa s vysokým podílem
polysacharidů tvoří na pokožce hydratační
film. Účinné látky z černého ovsa posilují přirozený hydratační faktor pokožky a zásobují pleť
vlhkostí. Rostlinný lecitin ze sójových bobů
stabilizuje matrici, a redukuje tak ztrátu vody
v pokožce.

Modifikovaná kyselina glykolová z mladých
částí rostlin nebo nezralých plodů stimuluje
syntézu kolagenu a zmírňuje mimické vrásky.
Účinná látka eliminuje odumřelé buňky svrchní
vrstvy kůže, redukuje její tloušťku a zjemňuje
ji. Dochází ke zmírnění rohovatění, póry jsou
vyčištěny a pigmentace vyrovnána.

Bisabolol

Hydroviton

Hlavní účinná látka heřmánkového oleje zklidňuje a působí protizánětlivě. Bisabolol je z heřmánku izolován, čímž se stává mnohem méně
alergenním. Jsou také prokázány pozitivní
vlivy bisabololu v boji proti pigmentovým skvrnám. Tyto vlivy jsou pravděpodobně vedlejším
efektem protizánětlivého účinku, neboť jednou
z příčin hyperpigmentace jsou právě zánětlivé
reakce pleti.

Tekutý hydratační faktor sestává ze spolupůsobící směsi aminokyselin, urey, laktátu sodného, sorbitolu a allantoinu. Hydroviton pečuje
o optimální úroveň hydratace díky neporušené
látkové výměně buněk a dostatečnému přísunu tekutin. Účinná látka představuje optimální
řešení pro suchou nebo napnutou pleť.

CellActive White

Kyselina oktadecenová
(O. D. A. White)

CellActive White působí ve dvou úrovních.
Výtažek z potočnice a zinkový komplex blokují
tyrosinázu, klíčový enzym pro tvorbu melaninu. Vitamín B3 a esenciální Cell Boost faktor
ovlivňují transport melaninu do keratinocytů.
Esenciální Cell Boost faktor podporuje tvorbu
proteinů, které přispívají k rovnoměrnému rozmístění pigmentů v pleti.

Je derivátem, jenž pochází z rostlinné kyseliny
olejové, získává se přirozenou fermentací a
zabraňuje postupné celkové syntetické reakci
melaninu. Počínaje buněčným jádrem brání O.
D. A. White vzniku tyrosinu, a tím také enzymatické oxidaci látek, tedy tvorbě melaninu a
„zhnědnutí“ kůže. Testované osoby zaznamenaly v průběhu osmi týdnů úbytek melaninu asi
o 22 % a zesvětlení asi o 11 %.

Detoxophan

Perlový prášek

Výtažek z klíčků řeřichy seté aktivuje pleti
vlastní detoxikační systém a chrání pleť před
škodlivými látkami a nepříznivými vlivy životního prostředí. Ideální účinná látka pro regeneraci a posílení pleti přes noc. Ve zvláštních
studiích bylo mimo jiné poukázáno na zesvětlující a vyrovnávací účinky látky při poruchách
pigmentace.

Sametově třpytivý perlový prášek z jemně
namletých sladkovodních perel se intenzivně
stará o pleť za pomoci minerálů a proteinů.
Prášek stimuluje přirozenou látkovou výměnu,
podporuje hydratační rovnováhu pokožky a
zvyšuje syntézu kolagenu. Znatelným výsledkem je pevná a pružná pokožka. Kromě toho
dochází rovněž k podpoře imunitního systému
pleti.
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Pentavitin

SymWhite

Účinná látka získaná z rostlinné D-glukózy je
uhlohydrátovým komplexem lidské pleti. Pentavitin váže a udržuje hydrataci - také při velmi
nízké vlhkosti vzduchu. Ideální účinná látka
pro ochranu suché a citlivé pleti proti klasickým symptomům jakými jsou ztráta hydratace,
rohovatění, svědění a pocity napětí.

Předobrazem molekulární výstavby SymWhite
je přírodní účinná látka pinosylvin, která pochází z borovicového dřeva. V borovici slouží
pinosylvin jako přirozená zpomalovací látka
tyrosinázy pro ochranu stromu před fungicidy.
U lidí vede tato zpomalovací látka tyrosinázy
ke zpomalení tvorby melaninu v kůži a ve vlasech.

Purisoft
Je získáván ze semen zázračného stromu
moringa. Chrání před škodlivými látkami a projasňuje pleť. Semena moringy jsou schopny
vyčistit špinavou vodu a zbavit ji bakterií natolik, že z ní vznikne čistá pitná voda. Proto se
Purisoft považuje za účinnou látku, která pleť
čistí a účinně ji přirozeným způsobem chrání
před každodenním stresem způsobeným smogem nebo cigaretovým kouřem.

Derivát vitamínu C
Vitamíny jsou základními látkami pro tělo a nejinak je tomu i v kosmetice. Jelikož však vitamín C není sám o sobě dost stabilní, je derivát
tvořen lehce modifikovanou strukturou, aby si
zachoval důležité účinné látky. Vitamín C proniká do kůže, kde se hromadí v pleťových buňkách a posiluje pleť směrem zevnitř. Mimoto je
vitamín C významný pro posílení cév, stimulaci
imunitního systému a pro ochranu pleti před
UV zářením.
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