
White Magnifi cent to zabieg wskazany 

przy przebarwieniach posłonecznych 

i zaburzeniach łojotokowych oraz idealna 

profi laktyka przeciwstarzeniowa.

WHITE 
MAGNIFICENT 
antidotum

na hiperpigmentację

Plamy i plamki
W okresie letnim często zapominamy o ochronie przed 

promieniowaniem UV. W efekcie po urlopie oprócz pa-

miątkowych zdjęć pozostają nam także ciemne plamy na 

skórze. Na powstawanie przebarwień najbardziej narażony 

jest naskórek, który chłonąc promienie słoneczne, pobu-

dza znajdujące się w nim komórki pigmentowe do produk-

cji melaniny, czyli barwnika nadającego skórze naturalny 

kolor. Jeżeli reakcje w komórkach pigmentowych przebie-

gają prawidłowo, na skórze pojawia się piękna opalenizna. 

Gdy ich praca zostaje zaburzona, tworzą się ciemne pla-

my, zwłaszcza na twarzy i dłoniach. Słońce nie jest jedyną 

przyczyną tworzenia się przebarwień. Skłonność do plam 

na skórze można odziedziczyć także w genach. Inną ważną 

przyczyną powstawania przebarwień są hormony płciowe 

(estrogeny i progesteron) oraz MSH – melanotropina. Dla-

tego najczęściej plamy zaczynają się pojawiać na skórze u 

kobiet między 30. a 50. rokiem życia. Niemałe znaczenie 

ma też stosowanie niektórych leków (głównie antykon-

cepcyjnych). Zaobserwowano także, że u osób z przebar-

wieniami rozpoznawana jest choroba tarczycy, choroby 

autoimmunologiczne czy gastryczne, mające związek 

z zaburzeniem metabolizmu lub niedoborem witaminy C.

Atak na przebarwienia
Za likwidację przebarwień powstałych latem trzeba się 

zabrać od razu jesienią, gdy słońce świeci mniej inten-

sywnie. Należy pamiętać, że przebarwienia nie znikają po 

jednym zabiegu – potrzebna jest cała kuracja i współpraca 

z klientem (ochrona kremami i unikanie czynników nasilają-

cych produkcję melaniny). Skuteczność preparatów wybie-

lających w dużej mierze zależy od ich składu i mechanizmu 

działania. Produkty powinny zmniejszać produkcję barw-

nika, spowalniać jego transport na powierzchnię naskórka 

i zapobiegać tworzeniu się nowych przebarwień. Dodat-

kowo produkty wybielające mają za zadanie przyśpieszać 

naturalny proces złuszczania naskórka. 

White Magnifi cent to unikatowa koncepcja zabiegu anti-a-

ge o działaniu depigmentującym. Linia jest owocem 5-let-

nich badań Laboratorium THALION, które jako jedyne na 

świecie wykorzystuje unikatowy gatunek algi brunatnej, 

pozyskiwanej w specjalnym obszarze badawczym dzięki 

zastosowaniu techniki linowej. Ta bardzo delikatna sadzon-

ka jest aplikowana na specjalnych linach, umieszczanych 

w Oceanie Atlantyckim na głębokości ok. 2–3 metrów. 

Zbiór odbywa się w maju i czerwcu, gdy składniki aktywne 

osiągną optymalne stężenia. Dzięki nowoczesnej techno-

logii udało się wyeliminować przeciwwskazania, które do 

tej pory wykluczały np. osoby z problemami tarczycowymi 

z udziału w zabiegach bazujących na brunatnicach. 

Skuteczność działania
Głównym składnikiem preparatów jest PYLAWHITE® – 

rezultat 5-letnich badań laboratorium Thalion, opatento-

wany morski składnik aktywny zmniejszający melanogenezę 

o 25%. Porównywalny w skuteczności do kwasu kojowego, 

przy czym nie wykazuje działania drażniącego na skórę.
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 Oprócz PYLAWHITE® w linii wykorzystano:

• Stabilną formę witaminy C, która neutralizuje 

wolne rodniki, działa jak inhibitor tyrozynazy, re-

generuje oraz chroni integralność skóry.

• Morskie AHA na bazie czerwonych alg, które 

mają właściwości keratolityczne oraz złuszczają-

ce, nawilżające i regenerujące.

• Fitosomy lukrecji – za sprawą glabrydyny silnie 

blokują enzym tyrozynazę. Działanie ekstraktu 

porównywane jest do efektywności hydrochino-

nu, przy czym lukrecja nie wywołuje efektu cyto-

toksycznego.

• Undaria pinnatifi da – wzmacnia właściwości 

ochronne naskórka, hamuje procesy starzenia, 

wspiera procesy regeneracji i odbudowy kola-

genu.

• Oligosource® – koncentrat oligosacharydów 

pozyskany z alg Rhodophycea w procesie de-

polimeryzacji, opracowany przez laboratorium 

Thalion. Chroni skórę przed podrażnieniami 

i łagodzi stany zapalne.

• Scutelaria baicalensis – koncentrat z tarczycy 

bajkalskiej, zwanej także złotym korzeniem, wy-

jątkowo bogaty we fl awony. Hamuje tyrozynazę, 

co sprzyja przekształcaniu melaniny w formę nie-

pigmentacyjną.

White Magnifi cent to zabieg wskazany przy mela-

zmach, przebarwieniach posłonecznych, zaburze-

niach łojotokowych, zwężeniu porów. Idealna pro-

fi laktyka przeciwstarzeniowa, stymulująca odnowę 

kolagenu oraz działanie złuszczające i wybielające. 

Wysokie stężenie opatentowanych morskich skład-

ników przywraca skórze blask, wyrównuje i ujedno-

lica koloryt.
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PREPARATY WYBIELAJĄCE POWINNY 

ZMNIEJSZAĆ PRODUKCJĘ BARWNIKA, 

SPOWALNIAĆ JEGO TRANSPORT NA 

POWIERZCHNIĘ NASKÓRKA 

I ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ 

NOWYCH PRZEBARWIEŃ.

 


