


CAUZELE NEOMOGENITĂȚI PIELII ȘI PIERDERII LUMINOZITĂȚII

Expunerea zilnică necorespunzătoare la razele UV:
Îngroșarea pielii

smog, poluare, cu producție de radicali 
liberi care oxidează pielea

Stres 

dezechilibru hormonal sau variații fiziologice 
legate de sarcină

Microcirculație alterată, 
responsabilă de o piele mai puțin 

roz și mai cenușie

WHITE MOON



2.  Pielea devine mai puțin elastică 
și apar discromii

Culoarea nu este uniformă, iar pielea devine cenușie și gălbuie până la apariția petelor și a discromiei.

Pierderea generală a luminozității,

Pielea pierde prospețimea

1. Pielea devine mai subțire, iar 
stratul corneos devine mai 
gros, fără omogenitate

WHITE MOON: țintă



O acțiune globală care face pielea foarte strălucitoare și uniformă.
 
Acțiune de iluminare, netezire și uniformormizare.

WHITE MOON: strategie

Indiferent de anotimp, acțiune intensă pentru pielea cu pete și tenuri mature.

De fiecare dată când pielea își pierde transparența și prospețimea are nevoie 
de o curățare profundă.

Prevenirea și reducerea colorării neuniforme și a petelor de piele

Netezirea suprafeței pielii

Reglarea producției de melanină

Efect de scut împotriva poluării

Acționează asupra microcirculației, îmbunătățind trofismul pielii și nutriția

Un concentrat de energie pentru un efect clar anti-aging

Tratament potrivit pentru a preveni petele de pe gât, decolteu și mâini



WHITE MOON: ingrediente active

Glabridină: extract lipofil flavonoid din Glycyrrhiza Glabra, care reglează 
funcționarea tirozinazenzimei și, prin urmare, a sintezei melaninei. 
Funcționează asupra tulburărilor de pigmentare cu efect anti-oxidant care face 
pielea să strălucească.

Symphytum officinale (Consolida), Glycyrrhiza glabra (lemn dulce), 
Arctium lappa (Bardana), complex activ de molecule botanice din rizomii 
plantei, ce oferă o acțiune calmantă . Repară pielea de micro-atacuri, 
prevenind modificările suprafeței și pigmentarea nedorită.

Sinergie exfoliantă din acid malic, tartric, citric, glicolic și lactic stimulează 
reînnoirea celulară într-un mod controlat, eliminând îngroșarea corneei și 
făcând țesutul mai radiant. Crește receptivitatea țesuturilor.



Glabridină

Glycyrrhiza glabra
Oprește activitatea enzimei responsabile de 
producerea melaninei

Reduce hiperpigmentarea mai eficient decât acidul 
kojic și arbutina

Acțiune lenitivă asupra eritemului produsă de 
radiațiile UVB

Antioxidantul perfect

WHITE MOON: active ingredients



Reglarea acțiunii enzimei Tirozinaza, cu 
reducerea producției de melanină

Reducerea eritemului

+34%

+28%

Acțiune anti-oxidantă cu protecție +75%

Acțiune elastică și anti-îmbătrânire +46%

WHITE MOON: teste clinice



Strălucire imediată pentru piei stresate 
și îmbătrânită, cu pete întunecate de 

pigmentare.

Un masaj relaxant profund pentru 
recâștigarea confortului maxim 
combinat cu eficiența maximă a 

tratamentului.

Rezultat vizibil și garantat:
efect mătăsos și ten uniform.

TRATAMENT STRĂLUCIRE
 IMEDIATĂ

CURĂȚAREA SPECIFICĂ 
PROFUNDĂ

TRATAMENT PENTRU PIELE MATĂ

WHITE MOON: produse profesionale



Spumă de curățare

Gel 2 în 1 care pregătește pielea feței pentru o acțiune de netezire și strălucire. Dezvoltă o spumă care 
purifică pielea, elimină impuritățile poluării, lăsând pielea tofiată și omogenă. Într-un produs există ambele 

funcții de curățare hidratante tipice tonicului.

Testat dermatologic. Testat cu Nichel. Fără parabeni.

Aminoacid betainic din sfeclă de 
zahăr, pentru acțiune hidratantă

Pigmenți de 
perle
Pentru acțiune 
luminantă

WHITE MOON: produse profesionale



Kit Fizzy Mask

O coajă chimică / mecanică care creează o efervescență specială, inovatoare pentru un efect unic de 
netezire și strălucire. Pregătirea perfectă a bazei de ingrediente active ale liniei

Testat dermatologic. Fără parabeni.

Corindon pentru o acțiune 
micro-levigantă minerală

Acid citric pentru 
acțiune exfloliantă

Sinergie 
vegetală pentru 
acțiune lenitivă

Combinația celor 2 produse 
face o spumă cu acțiune de 
curățare profundă

WHITE MOON: produse profesionale



Concentrat Brightening 

Acțiune exfoliantă specifică pentru a renova și pentru a face pielea mai omogenă. Un vegetal activ special, 
precum Consolida, Lemnul dulce și Bardana, stimulat de AHA, hidratează pielea și are un efect de strălucire 

globală.

Testat dermatologic. Fără parabeni.

Pantenol și alantoină pentru acțiune 
hidratantă și cicatrizantă

Mix de AHA pentru acțiune 
exfoliantă și de reînnoire a pielii

Sinergie 
vegetală pentru 
acțiune lenitivă

WHITE MOON: produse profesionale



Formula specială calmează și luminează pielea; purifică profund și uniformizează culoarea cu efect mat. 
Luminează și calmează pielea. Perfect pentru masaj.

Testat dermatologic. Fără parabeni.

Sinergie 
vegetală pentru 
acțiune lenitivă

Pulbere minerală pentru 
acțiune de netezire și strălucire

WHITE MOON: produse profesionale

Mască Minerale Whitening



Emulsie Protectoare Brightening 

Emulsie inovatoare bogată în glabridină și vitamina C stabilizată pentru a rezolva toate problemele cu tonul inegal al pielii. 
Formula sa, cu o textură ușoară, dar bogată, oferă protecție împotriva tuturor agenților de mediu (raze UV și smog) care 
bombardează în fiecare zi pielea, reușind chiar să treacă prin nori. Fața arată uniformă, strălucitoare și mătăsoasă. De 

asemenea, ajută la refacerea pielii deteriorate de soare, îmbătrânire și diverși factori de mediu.

Testat dermatologic. Testat cu Nichel. Fără parabeni.

Vitamina C administrată 
lipofilic Cunoscută pentru 
acțiunea sa anti-oxidantă, 
protejează de daunele 
provocate de radicalii liberi. 
Vitamina C ajută, de 
asemenea, la luminarea și 
strălucirea feței.

Glabridină, acționează 
asupra tulburărilor de 
pigmentare cu efect anti-
oxidant care face pielea să 
strălucească.

UVB (SPF 15) 

UVA 
Unt de Karitè
Acțiune nutritivă 

WHITE MOON: produse profesionale



Spumă de Curățare

Emulsie Brightening de 
Protecție

PRODUSE MUST HAVE 

Textură moale și învelitoare pentru a garanta strălucirea imediată a pielii.

WHITE MOON: produse pentru acasă



Gel 2 în 1 care pregătește pielea feței pentru o acțiune de netezire și strălucire. Dezvoltă o spumă care purifică pielea, 
elimină impuritățile poluării, lăsând pielea tonifiată și omogenă. Într-un produs există ambele funcții de curățare hidratante 

tipice tonicului.

Testat dermatologic. Testat cu Nichel. Fără parabeni.

Demachinat Tonic Spumă

Pigmenți de Perle
pentru acțiune iluminantă

Aminoacizi betainici din sfecla de zahăr, 
pentru acțiune hidratantă

WHITE MOON: produse pentru acasă



Concentrat Brightening
Concentrat de înaltă tehnologie: Glabridina pură extrasă din lemn dulce mediteranean și Beta-glucan garantează un 

tratament care redă pielea limpede, uniformă. Un complex anti-poluare și pigmenți cu efect de umplere și strălucire fac pielea 
uniformă și strălucitoare. Efect anti-aging excelent.

Testat dermatologic. Testat cu Nichel. Fără parabeni.

Glabridină 
Acționează asupra tulburărilor 
de pigmentare cu efect anti-
oxidant, face pielea să 
strălucească.

Beta-glucan
Stimulează formarea de 
colagen, crește 
epitelizarea și are efecte 
foto-protectoar împotriva 
razelor solare (UVA-UVB), 
prevenind formarea 
radicalilor liberi.

WHITE MOON: produse pentru acasă



Emulsie inovatoare bogată în glabridină și vitamina C stabilizată pentru a rezolva toate problemele cu tonul inegal al pielii. 
Formula sa, cu o textură ușoară, dar bogată, oferă protecție împotriva tuturor agenților de mediu (raze UV și smog) care 
bombardează în fiecare zi pielea, reușind chiar să treacă prin nori. Fața arată uniformă, strălucitoare și mătăsoasă. De 

asemenea, ajută la refacerea pielii deteriorate de soare, îmbătrânire și diverși factori de mediu.
Aplicați dimineața și seara. Conține filtru UV.

Testat dermatologic. Testat cu Nichel. Fără parabeni.

Vitamina C administrată 
lipofilic
Cunoscută pentru acțiunea 
sa anti-oxidantă, protejează 
împotriva daunelor 
provocate de radicalii liberi. 
Vitamina C ajută, de 
asemenea, la luminarea și 
strălucirea feței.

Glabridină 
Acționează asupra 

tulburărilor de 
pigmentare cu efect 

anti-oxidant, face 
pielea să 

strălucească..

UVB (SPF 15) UVA 
Und de Karitè 

acțiune 
hrănitoare

Emulsie Protectoare Brightening

WHITE MOON: produse pentru acasă



Un aliat redutabil pentru piei care tind să arate gri și suferă de pete și lipsă de strălucire. O piscină de ingrediente 
active din plante: Bardana, Consolida și lemn dulce mediteranean pentru netezirea și hidratarea tenului, care va 

reflecta mai bine lumina. Completați tratamentul cu ser și cremă din gamă.

Testat dermatologic. Testat cu Nichel. Fără parabeni.

Sinergie vegetală pentru acțiune lenitivă

Fiole Brightening

Mix AHA pentru acțiune exfoliantă și de 
reînnoire a pielii

Pantenol și alantoină pentru acțiune hidratantă și 
cicatrizantă

WHITE MOON: produse pentru acasă


