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DESCOPERĂ GHIDUL BOOSTER

Intră în lumea Boosterelor și
descoperă totul despre acestea
cu ajutorul Booster ABC! Vei afla o
mulțime de informații interesante
despre ingredientele noastre cheie și
sfaturi utile pentru aplicarea acestora.
Fiecare booster are la bază
proprietățile unice ale unui ingredient
în formulă concentrată (sau ale unui
grup de ingrediente specializate care
lucrează împreună), care stimulează
pielea și tratează probleme specifice
cu care aceasta se confruntă. În plus,
boosterele noastre vin într-o formulă
ușoară, care se absoarbe rapid și nu
conține parfum, special creată pentru
a se potrivi tuturor tipurilor de piele.

Produse
vegane

Potrivite tuturor
tipurilor de piele

Nu conțin
parfum

CUM SE FOLOSESC BOOSTERELE?
Fiecare Booster a fost creat pentru a-i
oferi pielii tale cele mai bune rezultate
și, totodată, pentru a asigura o aplicare
plăcută și ușor de personalizat. Ele pot
fi integrate cu ușurință în rutina ta de
îngrijire, iar noi îți explicăm exact cum.
După curățarea feței, dimineața sau
seara, aplică produsele astfel:
Alături de cremă: Amestecă boosterul
preferat cu crema de zi sau de noapte.
Ca pas distinct în rutina de îngrijire:
Pentru un efect mai intens, aplică
Boosterul direct pe tenul curat și
continuă cu o cremă de zi sau de
noapte.

DESCOPERĂ COMBINAȚIA DE BOOSTERS
PERFECTĂ PENTRU PIELEA TA!
Pielea
ta...

Pielea ta
are nevoie
de...

Oferă-i un
boost pielii
tale cu...

are un aspect
obosit și
neuniform

Strălucire
+ Vitalitate

10% VITAMIN C
Booster

este
deshidratată,
cu linii fine
provocate de
deshidratare

Hidratare
+ Fermitate

2% HYALURON
Booster

se confruntă cu Uniformizare
imperfecțiuni și + Calmare
pori dilatați

10%
NIACINAMIDE
Booster

arată primele
semne ale
înaintării în
vârstă

Elasticitate
+ Fermitate

5% PEPTIDE
COMPLEX
Booster

se confruntă
cu linii fine și
riduri

Regenerare
+ Rezistență

1,2% RETINOL
COMPLEX
Booster

Mergi
la…

C DE LA VITAMINA C
Pielea ta: are un aspect obosit
și neuniform
Pielea ta are nevoie de: Strălucire &
Vitalitate
Elixirul care îți

concentrat
într-o sticluță!

EFECTUL PE
TERMEN SCURT

EFECTUL PE TERMEN
LUNG / 4 săptămâni

Reduce vizibil petele
Un aspect fresh și
protecție antioxidantă. pigmentare, iar pielea
devine netedă, cu
aspect uniform.

Vrei să descoperi mai multe
despre Vitamina C?
Vitamina C este utilizată în diferite
forme în produsele cosmetice, spre
exemplu sub forma Acidului L-Ascorbic
pur sau a derivaților, precum Acid
3-O-Ethyl Ascorbic. Ambele variante
sunt considerate foarte eficiente.
Derivații vitaminei C, adică acei
compuși chimici derivați și similari
cu vitamina C, sunt considerați
ingrediente stabile pentru formulele
cosmetice, în timp ce Acidul L-Ascorbic
pur este predispus la oxidare.
Oxidarea este procesul chimic care
are loc atunci când o substanță intră
în contact cu oxigenul, făcându-l
instabil și, prin urmare, mai puțin
eficient în timp.

Acidul 3-O-Ethyl Ascorbic este un
ingredient activ foarte eficient și
delicat cu pielea, care poate fi ușor
stabilizat în formulele cosmetice.
Tocmai de aceea, a fost alegerea
noastră pentru acest booster.
DE CE UN PROCENT DE 10%
VITAMINA C?
Studiile referitoare la eficacitatea
acidului 3-O-Etyl Ascorbic au arătat
că un efect vizibil începe să apară
de la o concentrație de 4%. Pentru a
ne respecta promisiunea de a oferi
produse care au grijă de piele în
mod delicat, dar eficient, am decis
să alegem o concentrație de 10%
din acidul 3-O-Ethyl Ascorbic, care să
asigure o eficacitate maximă și un risc
minim de iritații la nivelul pielii.

Sfatul expertului
Dacă folosești 10% VITAMIN C Booster
dimineața, aplică-l înainte de crema cu
SPF, pentru a spori efectele de protecție
ale acesteia.

H DE LA HIALURONIC
Pielea ta: este deshidratată și are un
aspect obosit
Pielea ta are nevoie de: Hidratare &
Fermitate
Elixirul pentru un

concentrat într-o
sticluță!

EFECT PE
TERMEN SCURT

EFECT PE TERMEN
LUNG / 2-3 săptămâni

Hidratare intensă
și fermitate.

Îmbunătățește nivelul
de hidratare și funcția
naturală de menținerea
a acestuia

Vrei să descoperi mai
multe despre acidul hialuronic?
Acidul hialuronic este un polizaharid,
o componentă naturală și importantă
a diferitelor tipuri de țesut conjunctiv
din organism.
Acesta este indispensabil pentru
creșterea și menținerea nivelului de
hidratare, elasticitate și rezistență a
pielii noastre, deoarece poate contribui
la reținerea unei cantități mari de apă.
Există diferite tipuri de acid hialuronic.
În produsele cosmetice, este ideal
să se folosească o combinație
de acizii hialuronici cu o greutate

moleculară mică și mare. În timp ce
acidul hialuronic cu masă moleculară
mică sau foarte mică (oligo) poate
pătrunde în straturile mai adânci ale
pielii și acționează în profunzime,
acidul hialuronic cu masă moleculară
ridicată este prea „greu” pentru a
pătrunde și, prin urmare, reține apa
la suprafața pielii, formând o peliculă
imperceptibilă. Astfel, combinația de
acizi hialuronici cu diferite greutăți
asigură hidratarea optimă în diferite
straturi ale pielii.

densitate moleculară

mare

densitate moleculară

densitate moleculară

foarte mică

mică

De ce un procent de
2% acid hialuronic?
Acidul hialuronic este eficient chiar și
în concentrații de sub 1%. Combinația
noastră unică de acid hialuronic de
diferite greutăți asigură o eficacitate
maximă a tuturor beneficiilor acestuia
la nivelul pielii.
Sfatul expertului
Pentru a obține cel mai bun rezultat,
aplică 2% HYALURON Booster pe
pielea ușor umedă

N DE LA NIACINAMIDE
Pielea ta: se confruntă cu
imperfecțiuni și pori dilatați
Pielea ta are nevoie de:
Uniformizare & Calmare

Elixirul

anti-stress

pentru ten,
concentrat într-o
sticluță!

EFECT PE
TERMEN SCURT

EFECT PE TERMEN
LUNG / 4 săptămâni

O senzație plăcută
de piele netedă,
uniformă.

Combate imperfecțiunile
și uniformizează
aspectul pielii

Vrei să descoperi mai multe
despre niacinamida?
Niacinamida este forma activă și
solubilă în apă a vitaminei B3.

Este un adevărat erou când vine
vorba de îngrijirea pielii, ajutând la:
• reglarea producției excesive de
sebum și reducerea dimensiunii porilor;
• stimularea regenerării pielii și
îmbunătățirea aspectului pielii,
prevenind imperfecțiunile;
• îmbunătățirea elasticității și a
barierei naturale a pielii.
De ce un procent de
10% niacinamidă?
Studiile referitoare la eficacitatea
niacinamidei au arătat că un efect
vizibil începe să apară de la o
concentrație de 4 până la 8%. Prin
procentul de 10% niacinamidă, oferim
o concentrație foarte eficientă, sigură
și delicată cu pielea, perfectă pentru a
fi folosită zilnic.

Sfatul expertului
Dacă până acum nu ai mai folosit
produse care conțin acest ingredient,
îți recomandăm să integrezi 10%
NIACINAMIDE Booster treptat în rutina
ta de îngrijire a pielii, începând cu
de 1 până la 2 ori pe săptămână. În
plus, dacă decizi să o amesteci cu
crema ta hidratantă, concentrația de
niacinamidă este mai scăzută și, astfel,
mai delicată cu pielea ta. Adaptează
treptat cantitatea și frecvența de
aplicare.

P DE LA PEPTIDE COMPLEX
Pielea ta: arată primele semne ale
înaintării în vârstă
Pielea ta are nevoie de:
Elasticitate & Fermitate
Elixirul
pentru un

concentrat
într-o sticluță!

EFECT PE
TERMEN SCURT

EFECT PE TERMEN
LUNG / 4 săptămâni

Combate semnele
Piele vizibil mai
elastică și mai fermă. vizibile ale îmbătrânirii
pielii, pentru un
aspect întinerit

Vrei să descoperi mai multe
despre peptide?
Peptidele sunt mici fragmente
proteice formate din câțiva
aminoacizi în secvențe specifice,
legate între ele prin legături
peptidice.
În boosterul 5% PEPTIDE COMPLEX
folosim un complex format din
cele două peptide „mesager”
palmitoyl tripeptide-1 și palmitoyl
tetrapeptide-7. Aceste peptide susțin
desfășurarea proceselor de reparare
a pielii, care scad în mod natural
odată cu înaintarea în vârstă.
Peptidele cresc sinteza
componentelor matricei extracelulare,
cum ar fi colagenul și acidul
hialuronic. În acest fel, elasticitatea
pielii este îmbunătățită, iar structura
acesteia este consolidată.

Ce este un complex de
ingrediente active?
Complexul de ingrediente active
constă în ingrediente care sunt
eficiente individual, dar care
ating nivelul optim de eficacitate
atunci când sunt combinate cu
alte ingrediente similare. Fiecare
dintre cele două peptide mesager
din produsul nostru are un anumit
puncte forte, iar atunci când sunt
folosite împreună pot activa noi
efecte benefice pentru pielea ta.
De ce un procent de 5% complex
peptidic?
Studiile referitoare la eficacitatea
acestui complex peptidic au arătat
că un efect vizibil începe să apară
de la o concentrație de 3%. Prin
formula noastră de 5% complex

peptidic, ne respectăm promisiunea
de a oferi produse care au grijă de
piele în mod delicat, dar eficient,
putând fi folosite zilnic.

R DE LA RETINOL COMPLEX
Pielea ta: se confruntă cu linii fine
și riduri
Pielea ta are nevoie de:
Regenerare + Rezistență
Întâlnirea
la care

concentrată
într-o sticluță!

EFECT PE
TERMEN SCURT

EFECT PE TERMEN
LUNG / 4 săptămâni

O piele plină de viață, Estompează semnele
înaintării în vârstă la
care strălucește de
nivelul pielii, contribuie
sănătate
la o piele mai rezistentă.

Vrei să descoperi mai
multe despre retinol?
Retinolul este o formă foarte
eficientă a vitaminei A și joacă un
rol deosebit de important în:
• consolidarea structurii pielii,
favorizând formarea celulelor
stratului cornos (corneocite) și
susținând procesul de regenerare
la nivelul pielii
• stimularea producției de colagen.
Retinolul contribuie la menținerea
unei structuri sănătoase de colagen,
asigurând astfel o piele suplă

și flexibilă și prevenind apariția
ridurilor.
Recomandări de utilizare:
Retinolul este un ingredient
foarte eficient în îngrijirea pielii.
Cu toate acestea, utilizarea
necorespunzătoare poate provoca
rapid iritații la nivelul pielii. De
aceea, dacă îl utilizezi pentru prima
dată, îți recomandăm să integrezi
treptat 1,2% RETINOL COMPLEX
Booster în rutina ta de seară și să
aplici o cantitate foarte mică de
produs o dată sau de două ori pe
săptămână. Odată ce pielea ta s-a
obișnuit cu produsul, poți să crești
treptat frecvența de utilizare.

De ce un procent de
1,2% de retinol complex?
Pentru boosterul nostru 1,2% RETINOL
COMPLEX, am ales o combinație
de 0,25% retinol pur și 0,95% acetat
de retinil, un ingredient mai blând.
Retinolul pur este deja potent în
concentrații mici începând de la
0.025%, iar concentrația maximă la
care poate fi folosit în mod sigur
este de 1%. Am decis să folosim
o concentrație foarte eficientă de
0.25% pentru un echilibru perfect între
eficacitate și un risc scăzut de iritații.
Acetatul de retinil este un precursor
și o formă inactivă a retinolului, care
este mai blândă, dar mai puțin
eficientă pe piele. Împreună cu 1%
bakuchiol „asemănător retinolului”
și uleiul natural de kahai - o sursă
de vitamina A, boosterul nostru cu

1,2% RETINOL COMPLEX oferă o
compoziție unică.
Sfatul expertului
Pentru un efect anti-aging mai
puternic, folosește combinația
de 5% PEPTIDE COMPLEX Booster
dimineața și 1,2% RETINOL
COMPLEX Booster seara.

VREI SĂ DEVII EXPERT
ÎN LAYERING?
Conceputul de layering este unul
destul de simplu de înțeles și de
pus în practică: aplică produsele
de îngrijire în straturi, de la cele
cu textură lejeră la cele cu textură
densă, de la cea mai mică valoare
a PH-ului la cea mai mare.
În cazul în care nu îți amintești:
Nivelul ideal de pH al pielii este în
jur de 5, un nivel este ușor acid.
Cum funcționează layering-ul?
Produsele cu o textură mai lejeră
(cum sunt cele din gama noastră
Boosters sau serumurile) sunt în mare
parte bazate pe apă și pot pătrunde
în profunzime în piele. Cu cât pot
pătrunde în straturile mai adânci ale
pielii, cu atât sunt mai eficiente.

Texturile mai dense (spre exemplu
boosterul 1,2% RETINOL COMPLEX,
cremele hidratante sau uleiurile
faciale) conțin o cantitate mare de
uleiuri sau chiar au la bază ulei.
Astfel, acestea îți protejează pielea
și au grijă să nu se usuce. Pentru
că uleiul și apa nu se amestecă,
uleiurile din compoziție pot împiedica
produsele care au la baza apă să
intre în piele.
Pentru a beneficia cu adevărat de
efectele lor, e important să aplici
produsele acide, care au un nivel al
pH-ului sub 5 (cum sunt ALOÉ TONIC
și ROSE DIVINE) pe pielea curată, în
mod ideal după aplicarea unui toner.
Apoi, oferă-i puțin timp pielii tale
înainte de a aplica următorul produs
cu un nivel mai neutru al pH-ului,
între 5 și 7, așa cum sunt produsele
din gama Boosters, serumurile sau
cremele hidratante.

IATĂ RUTINA HELLOBODY PE CARE
ÎȚI RECOMANDĂM SĂ O ÎNCERCI*:
1. Produs
de curățare

3. Toner

5. Serumuri/Boosters
(stabilește ordinea
în funcție de textură)

2. Scrub pentru
față cu particule
abrazive
(de 1-2 ori pe
săptămână)

4. Acizi exfolianți
(spre exemplu ALOÉ
TONIC, ROSE DIVINE) folosește astfel de acizi
doar seara și ajustează
frecvența în funcție de
nevoile pielii.

6. Ulei
pentru față

7. Cremă
hidratantă
*Desigur, nu trebuie să urmezi fiecare pas din această
rutină, cu siguranță nu în fiecare zi. Însă, dacă alegi să
folosești toate tipurile de produse menționate, aceasta
este ordinea pe care o recomandăm pentru aplicarea lor.

Pentru a te bucura din plin de
Boosters și de produsele tale
preferate de la HelloBody, trecem în
revistă câteva cazuri deosebite legate
de modalitățile de combinare ale
serumurilor și Boosterelor noastre.
Cum să combini Boosterele cu
serumurile noastre

Începe prin aplicarea Boosterului (sau
Boosterelor) tău preferat, apoi continuă
cu CARA RISE, COCO DREAM, ALOÉ
DROPS și/sau COCO GOLD.
Aceste serumuri fie conțin o anumită
cantitate de uleiuri, fie sunt bazate pe

acestea și, din acest motiv, au un efect
ocluziv asupra pielii. Cu alte cuvinte,
produsele cu o textură mai lejeră, cum
sunt Boosterele, nu mai pot penetra
pielea atât de ușor și devin mai puțin
eficiente.

Aplică întâi ROSE DIVINE, apoi
continuă cu Bosterul tău preferat (sau
Boosterele). Acizii (AHA și BHA) din
formula ROSE DIVINE funcționează
mai eficient atunci când produsul
este aplicat pe pielea curată și
este lăsat să acționeze câteva

minute. Continuă apoi prin aplicarea
Boosterelor și a altor produse. În acest
fel se echilibrează pH-ul pielii și este
împiedicat efectul de exfoliere.
Singura excepție: Nu recomandăm
folosirea Boosterului 1,2% RETINOL
COMPLEX ca parte a unei rutine care
conține produse de tip AHA sau BHA.
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