
AQUA INTENSE
НОВИЙ РІВЕНЬ 
ЗВОЛОЖЕННЯ 

ШКІРИ



ПРИЧИНИ 
ЗНЕВОДНЕННЯ ШКІРИ 

Коли захисний бар’єр шкіри 
пошкоджений, волога в роговому шарі 
шкіри втрачається і шкіра стає 
зневодненою. 

Причини, які призводять до зневоднення 
можуть бути як фізичними так і 
екологічними. Навіть ідеально здорова 
шкіра,за певних умов, може переживати 
зневоднення.

Специфічні ознаки зневодненої шкіри:: 

Шкіра стягнена Десквамація Почервоніння

Причини:

Агресивні засоби для 
вмивання

Погані погодні умови

Ультрафіолетове (UV) 
випромінювання

Забруднення

Специфічні процедури 
догляду

Контакт з хімічними 
речовинами



РІШЕННЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВ’Я ШКІРИ

Один із підходів до вирішення цієї проблеми є 
відновлення захисних систем шкіри (гідроліпідної 
плівки, епідермального бар'єру). Крім того, 
оскільки зневоднена шкіра більш  схильна до

подразнень, догляд для такої шкіри має бути 
делікатним  до специфічних потреб.

  Rilastil Aqua Intense - специфічна лінія засобів 
для гідратації шкіри, яка здатна  задовільнити 
потреби зневодненої та подразненої шкіри.

Rilastil Aqua Intense
Необхідне живлення для надання шкірі  

свіжості, тонусу  та захисту її від 
появи зморшок.



Зволоження та комфорт

RILASTIL AQUA 
СПРЕЙ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО 
ЗВОЛОЖЕННЯ 
Спрей для інтенсивного зволоження 
розроблений для щоденного використання, 
має легку та освіжаючу текстуру, може 
використовуватися у дорозі.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

• З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ З 
ВИСОКОЮ ТА НИЗЬКОЮ МОЛЕКУЛЯРНОЮ 
ВАГОЮ

ЕКСТРАКТ ГАМАМЕЛІСУ ВІРГІНСЬКОГО та 
SODIU PCA (природній зволожуючий 
компонент)

ДІЯ

- Зволоження та пом’якшення шкіри
- Утримання рівня зволоження протягом дня
- Пом’якшення шкіри, заспокоєння та 

усунення дискомфорту

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Розпиліть спрей на обличчя зранку, ввечері 
або протягом дня, якщо відчуваєте 
стягненість та дискомфорт. 

Розпилюйте спрей на відстані 15-20 см, 
тримайте очі та рот закритими. Не 
вдихайте. Тільки для зовнішнього 
використання.



Технологія

Ультралегкий спрей має у 
складі

Екстракт гамамелісу 
віргінського та Sodium PCA 
(природній зволожуючий 

компонент). Заспокоює та 
захищає шкіру, зберігає 

оптимальний рівень 
зволоження.

Гіалуронова кислота з високою 
та низькою молекулярною вагою 
забезпечує підвищення гідратації

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЗВОЛОЖУВАТИ 
ШКІРУ.

У залі 
займаєтеся 

спортом

На пляжі В офісі Під час 
подорожі

У місті 
            

Якщо Ви:



Зволоження та захист від впливу навколишнього 
середовища

RILASTIL AQUA 
ГЕЛЬ-СИРОВАТКА ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО 
ЗВОЛОЖЕННЯ

Гель-сироватка для інтенсивного 
зволоження – це догляд, спеціально 
розроблений для захисту шкіри від 
забруднень навколишнього середовища.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

   ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА З НИЗЬКОЮ ТА                                               
ВИСОКОЮ МОЛЕКУЛЯРНОЮ ВАГОЮ
   ЕКСТРАКТ ЧОНДРУСНОГО КРИЗПУСУ

- Надає інтенсивне зволоження
- Захищає від агресивних факторів зовнішнього  
середовища (смог, UV випромінювання, 
забруднення)
- Посилює дію інших зволожуючих засобів лінії 
RILASTIL AQUA
- Робить шкіру шовковистою на дотик 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Використовуйте вранці та ввечері на очищену 
суху шкіру обличчя перед нанесенням крему. 
Наносити рівномірно масажними рухами.

ДІЯ



ЗАХИСТ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ 
+ ЗВОЛОЖЕННЯ

Технологія

Відновлює натуральний рівень 
вологи, зміцнює захисний бар'єр 
та  зменшує  трансепідермальну 

втрату вологи. Завдяки 
гіалуроновій кислоті (з високою 

та низкою молекулярною 
вагою)  зволоження 

відбувається як на поверхні так 
і в глибинних шарах шкіри.

Екстракт Чондрусного кризпусу 
створює невагому захисну плівку, 
яка захищає шкіру від впливу 

негативних факторів зовнішнього 
середовища та зміцнює захисний 

бар’єр шкіри.

ШКІРА ВИГЛЯДАЄ БІЛЬШ 
СЯЮЧОЮ, ГЛАДКОЮ ТА 

ЗДОРОВОЮ.

+69%*

Відчутного 
зволоження через

20 хвилин після 
нанесення

-17,5%*

Зменшення TEWL 
(трансепідермална 

втрата вологи)

*тестування було проведено на 20 волонтерах віком від 25 до 65 років



Інтенсивне зволоження
RILASTIL AQUA 
Гель-крем для інтенсивного 
зволоження шкіри протягом 
72 годин
Гель-крем активує  та підтримує актуальний 
рівень  зволоження шкіри протягом 72 годин

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ 

    HYDRABOOST
   біотехнологічний бустер

    ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА З ВИСОКОЮ ТА
НИЗЬКОЮ МОЛЕКУЛЯРНОЮ ВАГОЮ

    КЕРАМІДИ

ДІЯ

- Підтримує рівень зволоження
- Забезпечує миттєве позбавлення від сухості та 

стягнутості 
- Посилює захисний бар’єр
- Профілактика передчасного старіння шкіри

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Використовуйте щодня для миттєвого зволоження. Можна 
наносити засіб як маску. Нанесіть тонким шаром на 
шкіру обличчя, тримати 5 хвилин, приберіт залишки 
ватним диском.



Технологія

Інтенсивний зволожуючий 
засіб з дуже легкою 
текстурою, містить  

гіалуронову кислоту з 
високою та низькою 

молекулярною вагою

HYDRABOOST біотехнологічний 
бустер, посилює дію 

гіалуронової кислоти.

Кераміди посилюють  шкірний 
бар’єр, зменшують 

трансепідермальну втрату 
води

72 ГОДИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ЗВОЛОЖЕННЯ 

+25.3%*

ЗВОЛОЖЕННЯ
через 24 години

статично значущий 
результат p<0.0001  

+28.3%*

ЗВОЛОЖЕННЯ
Через 72години

статично 
значущий 

результат p<0.0001

+30%**

ЗВОЛОЖЕННЯ
Через 28 днів

статично значущий 
результат p<0.0001  

*Тестування було проведено на 20 волонтера, які використовували продукт 2 рази на добу протягом 3 днів.
**Тестування було проведено на 20 волонтера, які використовували продукт 2 рази на добу протягом 28 днів.



ПРОТОКОЛ ІНТЕНСИВНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

Догляд за собою 
Сезонні зміни, раптові посилення
вологості та температури, а також 
тривалі подорожі можуть
змінити нормальний баланс шкіри.
Ці 3 простих кроки, які вранці
і ввечері допоможуть Вам захистити 
та підготувати Вашу шкіру.

1

2

1

3

2AQUA 
Делікатний очищуючий гель для обличчя

AQUA 
Гель-сироватка для інтенсивного 
зволоження

AQUA 
Гель-крем для інтенсивного зволоження
 шкіри протягом 72 годин

AQUA  Маска для відновлення 
водного балансу шкіри. Нанесіть 
на обличчя, шию та зону 
декольте. Залиште на 20 хвилин 
або на всю ніч.

AQUA 
Делікатний очищуючий гель 
для обличчя

Раз на тиждень

Завжди з собою
По необхідності, використовуйте спрей під 
час тренувань, в офісі. Відновлюйте рівень 
вологи коли відчуваєте, що шкіра 
зневоднена.

1 AQUA 
Спрей для інтенсивного зволоження



Поради

Видимі зморшки на шиї можуть  
розкрити вік швидше ніж зморшки 
на обличчі.  На відміну від мімічних 
зморшок, лінії на шиї дуже важко 
виправити. Із засобів - це 
використання спеціального 
догляду та масажу.

Постійне використання смартфонів 
та планшетів  сприяє швидшій 
появі зморшок на шиї.

Не забувайте доглядати за вашою 
шиєю так само як за вашим 
обличчям!

*Less than 1 part per million each. Small quantities can be responsible for skin sensitization.
** Products formulate to minimize the risk of allergy. 
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