
D-CLAR
КОМПЛЕКСНИЙ 

ДОГЛЯД ДЛЯ 
ГІПЕРПІГМЕНТОВАНОЇ 

ШКІРИ



ТЕМНІ ПЛЯМИ, ТЬМЯНА 
ШКІРА ТА НЕРІВНОМІРНИЙ 

КОЛІР ШКІРИ: ЦЕ ВСЕ Є 
ОЗНАКАМИ СТАРІННЯ ШКІРИ

Темні плями, які часто з’являються на обличчі, 
декольте і зовнішній частині рук, є одними з 

найпоширеніших ознак старіння чи наслідками 
надмірного перебування на сонці, зміни рівня 

гормонів, фотосенсибілізуючої 
медикаментозної терапії та запалення шкіри.  



Лікування гіперпігментації повинно бути пов’язане з 
прийняттям профілактичних заходів, щоб уникнути їх 
появи чи акцентуації.

Необхідно використовувати сонцезахисні засоби з високим 
або дуже високим рівнем SPF. В комплексі з сонцезахисним 
доглядом варто перейти до лікування гіперпігментації.

В лабораторіях Rilastil було розроблено спеціальний 
протокол домашнього догляду для покращення стану 
гіперпігментованої шкіри, незалежно від стадії.  Як 
результат покращений яскравий, рівний та свіжий 
колір обличчя.

Яке рішення?



Основні етапи догляду:
RILASTIL D-CLAR – це інтенсивний лікувальний протокол для  гіперпігментованої 
шкіри, який складається з 3 кроків: 

• Пілінг
• Депігментація
• Вирівнювання тону шкіри

Як це працює?
Лінія RILASTIL D-CLAR ефективно бореться з темними плямами та 
попереджає їх появу в майбутньому. Дарує довготривалий результат та 
надає шкірі сяйво.

Синергія 3 продуктів:  D-CLAR Концентрованого мікропілінга, D-CLAR Тонізуючого 
концентрату та D-CLAR Крему для шкіри схильної до пігментації сповільнює процеси 
виділення меланіну на уражених ділянках, сприяє регенерації шкіри і знижує 
інтенсивність прояву темних плям. Повертає природну яскравість і м’якість шкіри. 

Шкіра виглядає більш пружною, здоровою і молодою.

RILASTIL D-CLAR

Комплексний догляд для гіперпігментованої шкіри



*  Менше однієї частини на кожен мільйон.
**Продукти розроблені для мінімізації ризику алергії.



Крок 1: ЕКСФОЛІАЦІЯ

D-CLAR КОНЦЕНТРОВАНИЙ 
МІКРОПІЛІНГ

Догляд який включає в себе ексфоліацію, 
розгладження та освітлення шкіри, прискорює  
циркуляцію та оновлення клітин.  Продукт має 
двофазну молочну текстуру , що дозволяє 
діючим речовинам  краще проникати та більш 
ефективно діяти.

• МАНДЕЛІНОВА КИСЛОТА
оновлює шкіру та стимулює видалення 
пігментних клітин.

• КОМПЛЕКС CLARI-TECH
надає шкірі яскравий і рівномірний тон, 
видимо зменшує  темні плями.

   
   10%     Манделінова кислота

У КОМПЛЕКТІ  БАВОВНЯНІ  СПОНЖІ:
 Виготовлені на 100% з  бавовни.
 - М’яка частина спонжу для чутливої шкіри
- Текстурована  частина  для всіх типів шкіри





Крок 2: ДЕПІГМЕНТАЦІЯ

D-CLAR ТОНІЗУЮЧИЙ КОНЦЕНТРАТ ІНТЕНСИВНОЇ ДІЇ

Інтенсивне шокове лікування для 
гіперпігментованої шкіри. Підходить для 
різного стану депігментованої шкіри.

• HYDROXY-RESVERATROL та 
BUTYLRESORCINOL 
Інгібітори тирозинази, активно протидіють 
синтезу  меланіну. 

• КОМПЛЕКС CLARI-TECH
Надає шкірі яскравий і рівномірний тон, 
видимо зменшує  коричневі плями.

• AHAS
Делікатно очищує шкіру, ексфоліація та 
інтенсивне видалення пігментних клітин.

13,7%
Активні інгредієнти для 
депігментації





5,2%     Активні інгредієнти для депігментації

Крок 3: ВИРІВНЮВАННЯ ТОНУ

D-CLAR КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ 
СХИЛЬНОЇ ДО ПІГМЕНТАЦІЇ

Догляд для зменшення темних плям та надання яскравості 
шкірі.  Зменшує гіперхромію, плями від сонця, меланодермію, 
гіперпігментацію, спричинену лікарськими засобами або після 
запалення (прищів). Розгладжує шкіру, робить колір обличчя 
рівномірним, бореться із тьмяністю.

• HYDROXY-RESVERATROL
активно протидіє синтезу  меланіну.

• КОМПЛЕКС CLARI-TECH
надає шкірі яскравий і рівномірний тон, видимо 
зменшує  темні плями.

• VITAMIN E, GAMMA ORYZANOL 
Завдяки заспокійливій дії , відновлюють 
оптимальний комфорт  та  запобігає 
гіперпігментації, спричиненої забрудненням 
навколишнього середовища

ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ  НАВКОЛИШНОГО 
СЕРЕДОВИЩА
Смог та забруднення навколишнього середовища 
збільшують появу темних плям на зморшок на 20% *

* Дослідження опубліковане у журналі  Investigative Dermatology. 
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