Give your
skin a

Boost(er)!

A B C jak Witamina C
DEFG
H jak Hialuron
IJKLM
N jak Niacynamid
O P jak Peptydowy
kompleks Q
R jak Retynol S T U V
WXYZ

ODKRYJ NASZ BOOSTER

abc!

Odkryj fascynujący świat Boosterów –
dzięki naszemu Booster ABC! Znajdziesz
tutaj dodatkowe informacje i użyteczne
wskazówki dotyczące najważniejszych
składników w Boosterach, tylko dla
wtajemniczonych.
Każdy z naszych Boosterów ma
wyjątkowe właściwości oraz wysoce
skoncentrowane składniki (lub grupę
wyspecjalizowanych składników, które
stymulują skórę oraz pomagają w
rozwiązaniu problemów skórnych).
Boostery HelloBody zostały stworzone z
myślą o każdym typie cery. Mają lekką
konsystencję oraz szybko wchłaniającą
się bezzapachową formułę.

Produkt
wegański

Do wszystkich
rodzajów skóry

Bezzapachowy

JAK STOSOWAĆ BOOSTERY?
W Boosterach ważna jest efektywność,
łatwość w użyciu i sama przyjemność
stosowania! W bardzo łatwy sposób
możesz włączyć je do swojej pielęgnacji.
Mix it! Zmieszaj Twój ulubiony booster
z kremem nawilżającym na dzień lub
na noc.
Layer it! Wzmocnij efekt booster’a
nakładając go prosto na skórę,
a następnie zastosuj nawilżający krem
na dzień lub na noc.

ZNAJDŹ IDEALNY BOOSTER DLA
SIEBIE!
Twoja
skóra...

Twoja
Wzmocnij
skóra
swoją
potrzebuje... skórę z...

wygląda na
zmęczoną,
cera nie jest
jednolita

Rozjaśnienia + 10% VITAMIN C
Wzmocnienia Booster

jest
Nawilżenia +
odwodniona
Elastyczności
i ma zmarszczki
wynikające z
przesuszenia

Przejdź
do...

2% HYALURON
Booster

ma nierówną
strukturę i
powiększone
pory

Wygładzenia 10%
+
NIACINAMIDE
Ujednolicenia Booster

wykazuje
pierwsze
oznaki
starzenia się

Elastyczności
+ Jędrności

posiada
pierwsze
oznaki
starzenia się
i zmarszczki

Regeneracji
1,2% RETINOL
+
COMPLEX
Wzmocnienia Booster

5% PEPTIDE
COMPLEX
Booster

C JAK WITAMINA C
Twoja skóra... wygląda na zmęczoną,
cera nie jest jednolita
Twoja skóra potrzebuje... Rozjaśnienia
+ Wzmocnienia

Pobudka

dla skóry
w małej
buteleczce!

KRÓTKOTERMINOWE
EFEKTY

DŁUGOTERMINOWE
EFEKTY / po 4

Odświeżona
skóra, ochrona
antyoksydacyjna

Zmniejszenie
przebarwień skóry,
wyrównany koloryt

tygodniach stosowania

Wiedza na temat witaminy C
dla wtajemniczonych
Istnieje wiele różnych form witaminy C
stosowanej w kosmetykach, np. czysty
kwas l-askorbinowy i jego pochodne,
takie jak kwas 3-O-etylo askorbinowy.
Obie formy są uważane za bardzo
skuteczne.
Pochodne witaminy C, czyli związki
chemiczne podobne do witaminy C
i z niej pozyskiwane, mogą być
łatwiej kontrolowane w formułach
kosmetycznych, podczas gdy kwas
l-askorbinowy szybko się utlenia.
Utlenianie jest procesem chemicznym,
który zachodzi, gdy dana substancja
wchodzi w kontakt z tlenem.
Reakcja ta sprawia, że substancje są
niestabilne i z czasem mniej skuteczne.

Kwas 3-O-etylo askorbinowy jest
bardzo skuteczny, a jednocześnie
delikatny dla skóry – i dlatego jest
idealnym wyborem w przypadku
naszego boostera!
Dlaczego wybraliśmy 10% witaminy C?
Badania nad skutecznością kwasu
3-O-etylo askorbinowego wykazały
widoczne efekty przy stężeniach
powyżej 4%. Zgodnie z naszą misją –
polegającą na produkowaniu łagodnych
i jednocześnie skutecznych produktów
do pielęgnacji skóry – wybraliśmy do
naszego boostera z zawartością
witaminy C wynoszącą 10% kwas
3-O-etylo askorbinowy. Stężenie to
dba o idealną równowagę pomiędzy
maksymalną skutecznością a niskim
ryzykiem podrażnienia skóry.

Wskazówki ekspertów
Jeśli rano używasz kremów z filtrem,
zastosuj 10% VITAMIN C Booster
wcześniej, aby wzmocnić ochronę SPF.

H JAK HIALURON
Twoja skóra... jest odwodniona i ma
zmarszczki wynikające z przesuszenia
Twoja skóra potrzebuje... Nawilżenia
+ Elastyczności

Nawilżenie
dla skóry
w małej
buteleczce!

KRÓTKOTERMINOWE
EFEKTY

DŁUGOTERMINOWE
EFEKTY / po około 2-3
tygodniach stosowania

Intensywne nawilżenie Poprawia zatrzymanie
i wyrównanie wilgocil
i jędrność skóry

Wiedza na temat hialuronu dla
wtajemniczonych
Kwas hialuronowy jest polisacharydem
oraz naturalnym i ważnym składnikiem
różnych rodzajów tkanki łącznej w
organizmie.
Jest potrzebny, aby zapewnić skórze
nawilżenie, elastyczność i sprężystość.
Charakteryzuje się wyjątkowo wysokim
zatrzymywaniem wilgoci – może
wiązać duże ilości wody.
Istnieją różne rodzaje kwasu
hialuronowego.

Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
może wnikać do głębszych warstw skóry,
jak również wykazuje długotrwały i
głęboki efekt. Wysokocząsteczkowy kwas
hialuronowy wiąże wilgoć – dzięki swoim
filmotwórczym właściwościom – na
powierzchni skóry, zapobiegając
jej odwodnieniu. Kombinacja kwasu
hialuronowego o różnej masie
cząsteczkowej zapewnia niezbędne
nawilżenie w różnych warstwach skóry i
jej odpowiednią jędrność.

Wysokocząsteczkowy

Niskocząsteczkowy

Oligocząsteczki

Dlaczego wybraliśmy 2% kwasu
hialuronowego?
Kwas hialuronowy jest już skuteczny
w przypadku stężeń poniżej 1%.
Nasze unikatowe połączenie różnych
rodzajów kwasu hialuronowego
zapewnia maksymalną skuteczność na
różnych poziomach.
Wskazówki ekspertów
Nałóż 2% HYALURON Booster na
wilgotną skórę, aby wzmocnić jego
działanie.

N JAK NIACYNAMID
Twoja skóra... wygląda na zmęczoną,
cera nie jest jednolita
Twoja skóra potrzebuje... Wygładzenie
+ Ujednolicenie

Środek
na
relaks

w małej
buteleczce!

KRÓTKOTERMINOWE
EFEKTY

DŁUGOTERMINOWE
EFEKTY / po 4

Przyjemne uczucie
gładkości skóry

Zwalcza niedoskonałości
skóry, poprawa
wyglądu cery

tygodniach stosowania

Wiedza na temat niacynamidu
dla wtajemniczonych
Niacynamid jest rozpuszczalną w
wodzie aktywną formą witaminy B3.
To prawdziwy hit pielęgnacyjny, który
pomaga skórze:
• regulować nadmiar produkcji sebum
i zmniejszać wielkość porów,
• wspierać regenerację i poprawić
teksturę skóry, przywracając jej jednolity
wygląd,
• poprawiać elastyczność i wzmacniać
barierę ochronną skóry.
Dlaczego wybraliśmy
10% niacynamidu?
Badania w zakresie skuteczności
wykazały widoczne efekty w przypadku
stężeń od 4% do 8%. Nasz booster –

z 10% niacynamidem – charakteryzuje
się stężeniem, które jest zarówno
wysoce skuteczne, jak i nadaje się do
codziennego użytku.
Wskazówki ekspertów
Jeśli nie używałaś/-eś wcześniej
produktów z tą substancją czynną,
zalecamy stopniowe włączanie naszego
10% NIACINAMIDE Booster do
codziennej rutyny pielęgnacyjnej.
Zacznij od 1–2 aplikacji na tydzień.
Aby stopniowo przyzwyczajać się do
substancji czynnej, można również na
początku zmieszać booster z kremem
nawilżającym. Stężenie niacynamidu
jest dzięki temu niższe, a tym samym
łagodniejsze dla skóry. Jeśli Twoja
skóra dobrze toleruje booster, możesz
stopniowo zwiększać jego ilość i
częstotliwość stosowania.

P JAK PEPTYDOWY KOMPLEKS
Twoja skóra... wykazuje pierwsze
oznaki starzenia się
Twoja skóra potrzebuje...
Elastyczności + Jędrności

Wehikuł
czasu

dla skóry
w małej
buteleczce!

KRÓTKOTERMINOWE
EFEKTY

DŁUGOTERMINOWE
EFEKTY / po 4

Elastyczna i jędrna
skóra

Zwalcza widoczne
oznaki starzenia, efekt
odmłodzenia

tygodniach stosowania

Wiedza na temat peptydów dla
wtajemniczonych
Peptydy są niedużymi fragmentami
białka składającymi się z kilku
aminokwasów w specyficznych
sekwencjach, które są połączone ze
sobą przy pomocy wiązań peptydowych.
W 5% PEPTIDE COMPLEX Booster
stosujemy kompleks składający
się z dwóch peptydów będących
przekaźnikami – tripeptydu
palmitoilowego-1 i tetrapeptydu
palmitoilowego-7. Wspomagają one
procesy samonaprawcze skóry, które
z wiekiem ulegają naturalnemu
osłabieniu.
Peptydy pomagają stymulować syntezę
składników macierzy pozakomórkowej,

takich jak kolagen i kwas hialuronowy.
Poprawia to elastyczność skóry i
wzmacnia ją.matrix like collagen and
hyaluronic acid, leading to improved
skin elasticity and a more firmed
structure.
Czym jest kompleks substancji
aktywnych?
Kompleks substancji aktywnych
składa się ze składników, które już
samodzielnie są skuteczne, ale które
działają jeszcze lepiej w połączeniu
z innym składnikiem. Nasze obydwa
peptydy – będące przekaźnikami
– są jak dwie indywidualności o
różnych mocnych stronach. Kiedy się
łączą, pozytywnie działają na skórę
na dwa sposoby.

Dlaczego wybraliśmy 5% kompleks
peptydowy?
Badania nad skutecznością naszego
kompleksu peptydowego wykazały
widoczne efekty przy stężeniach 3%
i wyższych. Nasz booster zawiera 5%
kompleks peptydowy, ponieważ pozwala
to połączyć wysoce skuteczną formułę
z dobrą tolerancją w codziennym
użytkowaniu.

R JAK RETYNOL
Twoja skóra... posiada pierwsze
oznaki starzenia się i zmarszczki
Twoja skóra potrzebuje...
Regeneracji + Wzmocnienia

Partner
idealny

dla Twojej
skóry w małej
buteleczce!

KRÓTKOTERMINOWE
EFEKTY

DŁUGOTERMINOWE
EFEKTY / 4 tygodnie

Zdrowa i
rozpromieniona cera

Wyraźnie mniejsze
oznaki starzenia się
skóry. Bardziej
sprężysta i elastyczna
cera!

Wiedza na temat retinolu dla
wtajemniczonych
Retinol jest bardzo skuteczną formą

witaminy A i odgrywa ważną rolę:
• w budowaniu struktury skóry.
Wspomaga on tworzenie się komórek
rogowych (korneocytów) oraz proces
regeneracji skóry.
• wspiera to zdrową strukturę kolagenu,
dzięki czemu skóra pozostaje jędrna
i elastyczna oraz pojawia się na niej
mniej zmarszczek.
Sposób użycia
Retinol jest bardzo skutecznym
składnikiem aktywnym w pielęgnacji
skóry. Niewłaściwe użycie może szybko
i łatwo doprowadzić do podrażnienia
skóry. Jeśli po raz pierwszy używasz
retinolu, na początku zalecamy
stosowanie bardzo małej ilości produktu
raz lub dwa razy w tygodniu podczas
wieczornej pielęgnacji, a następnie

stopniowe zwiększanie tej ilości, gdy
skóra dobrze się do niego przystosuje.
Dlaczego wybraliśmy
1,2% kompleks retinolowy?
Dla naszego 1,2% RETINOL
COMPLEX BOOSTER wybraliśmy
kombinację czystego retinolu 0,25% i
łagodniejszego octanu retinylu 0,95%.
Czysty retinol jest skuteczny już przy
niskim stężeniu 0.025% i można go
bezpiecznie stosować w stężeniach do
1%. Chcąc uzyskać idealną równowagę
pomiędzy wydajnością a niskim
ryzykiem podrażnień zdecydowaliśmy
się na użycie skutecznej ilości 0,25%.
Octan retinylu jest prekursorem i
nieaktywną formą retinolu, który jest
łagodniejszy, ale mniej skuteczny dla
skóry.

Razem z 1% „retinolowym” bakuchiolem
i naturalnym źródłem witaminy A, jakim
jest olej kahai, nasz 1,2% RETINOL
COMPLEX BOOSTER oferuje bardzo
unikalny skład.
Wskazówki ekspertów
Dla uzyskania maksymalnego efektu
przeciwstarzeniowego, użyj duo 5%
PEPTIDE COMPLEX Booster rano
i 1.2% RETINOL COMPLEX Booster
wieczorem.

ZOSTAŃ MISTRZYNIĄ METODY
LAYERING!
Podstawa metody layering jest
prosta: nakładaj kosmetyki od lżejszej
do bogatszej tekstury i od najniższej
do najwyższej wartości
pH produktu.
Ciekawostka: idealny poziom pH skóry
wynosi około 5 (jest kwasowy).
Jak działa metoda layering?
Produkty o lżejszej konsystencji
(np. Boostery HelloBody lub sera)
są w dużej części oparte na wodzie
i mogą wnikać w skórę głębiej. Im
głębiej mogą wniknąć, tym są bardziej
skuteczne.
Bogatsze konsystencje (np. produkty

nawilżające lub olejki do twarzy)
zawierają większą ilość olejków lub są
stworzone na ich bazie. Pielęgnują skórę
i chronią ją przed wysychaniem. Olejki i
woda nie mieszają się w prosty sposób,
dlatego też produkty zawierające oleje
blokują produkty oparte na bazie wody
do wniknięcia w skórę.
Skorzystaj z efektywnego działania
layeringu i pamiętaj że produkty
kwasowe zawierające poziom pH
poniżej 5 (np. ALOÉ TONIC lub ROSE
DIVINE) powinny zawsze być nakładane
na oczyszczoną skórę.
Zanim rozpoczniesz nakładanie
produktów o neutralnym poziomem
pH (5-7) takie jak Boostery, serum czy
produkty nawilżające, odczekaj chwilę,
aby skóra mogła wchłonąć pierwszą
warstwę produktów.

POZNAJ NASZE REKOMENDACJE
DO PIELĘGNACJI*:
1. Produkt do
demakijażu

3. Tonik

5. Serum /
Boostery (kolejność
w zależności od
konsystencji)

2. Scrub do twarzy
z granulkami (1-2 w
tygodniu)

4. Kwasy złuszczające
(np. ALOÉ TONIC,
ROSE DIVINE)
→ tylko wieczorem, przy
częstotliwości zależnej
od potrzeb skóry

6. Olejek
do twarzy

7. Krem
nawilżający
*Nie musisz wykonywać wszystkich etapów pielęgnacji
każdego dnia. Nasza rutyna pielęgnacyjna zalecana
jest jeśli w swojej pielęgnacji używasz wszystkich
produktów o których wspomnieliśmy.

Chcemy aby nasze produkty
przyniosły Ci wiele korzyści, dlatego
przygotowaliśmy kilka przypadków
specjalnych dotyczących łączenia
serum i Boosterów.
Jak łączyć Boostery HelloBody
z serum

Zacznij od nałożenia ulubionego
Booster’a, następnie nałóż serum CARA
RISE, COCO DREAM, ALOÉ DROPS i/
lub COCO GOLD. Nasze sera zawierają
olejki lub zostały skomponowane na ich
bazie i posiadają działanie okluzyjne
na skórę. Oznacza to, że produkty
o lżejszej konsystencji tj. Boostery nie
są w stanie wniknąć w skórę,
co sprawia, że będą mniej skuteczne.

Nałóż ROSE DIVINE, a następnie
wybierz swój ulubiony Booster. Kwasy
(AHA i BHA) zawarte w ROSE
DIVINE dają najlepsze rezultaty kiedy
produkt po nałożeniu na skórę będzie
pozostawiony na kilka minut dla
lepszego wchłonięcia się. Następnie
zaaplikuj Boostery i pozostałe
produkty. To zrównoważy poziom
pH skóry i zatrzyma efekt złuszczający.
Wyjątek: Nie zalecamy używania 1,2%
RETINOL COMPLES Booster razem z
kosmetykami zawierającymi AHA lub
BHA.
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