
РiВНИЙ ТОН
гладка ТЕКСТУРА
БЕЗДОГАННА ШКiРА
Запатентований комплекс Lumira® значно 
освітлює шкіру і вирівнює її тон, впливає на 
всі механізми утворення пігментації, завдяки 
чому мінімізує появу пігментних плям і вікової 
пігментації.



ОНОВiТЬ ВАШУ ШКiРУ 
ПОВЕРНiТЬ ВПЕВНЕНiСТЬ У СОБi

Тьмяна, втомлена шкіра – результат 
гіперпігментації, нерівної текстури та 
сухості, що може бути викликано:

 + Впливом UVA/UVB випромінювання

 + Синім (HEV) світлом, джерелами якого є 
сонце та екрани гаджетів

 + Втратою шкірою здатності утримувати 
вологу

 + Уповільненням процесу оновлення клітин

Сухість

Почервоніння 

 Гіперпігментація

  Акне

 Поверхневі та 
глибокі зморшки



ПОВЕРНIТЬ СЯЙВО ВАШIЙ ШКIРI

Протокол лікування гіперпігментації Even Up®

Простий у використанні протокол складається з трьох потужних продуктів, які легко 
поєднуються з іншими протоколами догляду за шкірою. 

Регулярне застосування протоколу – гарантія сяючої шкіри з рівним тоном і текстурою.

 + Захищає від UVA/UVB променів та HEV випромінювання

 + Комплексно діє на процес утворення пігментації і підтримує природний процес 
оновлення шкіри

 + Надає сяйво і вирівнює текстуру шкіри, зміцнює захисний бар’єр шкіри

КЛiНiЧНО ПiДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНiСТЬ

Через 12 тижнів використання:

94% клієнтів зауважили, що:

 + Пігментні плями стали менш помітними
 + Шкіра стала більш зволоженою
 + Шкіра стала більш м’якою, 

а її текстура – більш гладкою

88% стали почувати себе впевненіше завдяки 
покращенню зовнішнього вигляду своєї шкіри.



НОВИНКА! МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА 
ОСВІТЛЮЮЧА СИРОВАТКА EVEN UP® 

Мультифункціональна освітлююча сироватка Even Up® 
забезпечує інтенсивне зволоження і покращує текстуру 
шкіри. До складу сироватки входить запатентований 
комплекс Lumira® для освітлення шкіри, який сприяє 
зменшенню пігментних плям та вирівнює тон шкіри, 
одночасно надаючи їй здорове сяйво та молодий 
зовнішній вигляд. 

 + Сяйво та рівномірний тон: сироватка зменшує 
гіперпігментацію, вікові пігментні плями та 
запобігає зміні кольору шкіри.

 + Гладка текстура: сироватка вирівнює рельєф і 
надає шкірі природне сяйво

 + Інтенсивне зволоження: сироватка підтримує 
здоров’я та цілісність ліпідного бар’єру шкіри для 
запобігання втрати вологи

Сироватка підходить для щоденного 
використання і може бути частиною як 
ранкового, так і вечірнього догляду.
Мультифункціональна сироватка входить 
до протоколу EVEN UP® для лікування 
гіперпігментації, але її можна використовувати як 
і окремий продукт.

• ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ТА ВІДТІНКІВ ШКІРИ

• МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДЛЯ ШКІРИ 
ПЛЕЧЕЙ, РУК І ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ



КРЕМ-КОРЕКТОР ПІГМЕНТНИХ ПЛЯМ 
EVEN UP® SPF 50

Наш бестселер з ексклюзивним запатентованим комплексом 
Lumira®, ефективність якого було підтверджено клінічними 
дослідженнями. Його унікальна формула також містить 
повністю мінеральні сонцезахисні інгредієнти: оксид 
цинку, діоксид титану і оксиди заліза, завдяки чому крем-
коректор надає потужний захист від ультрафіолетового 
випромінювання і синього (HEV) світла, що часто є причиною 
появи пігментних плям.

 + Корекція: миттєва корекція кольору шкіри і 
вирівнювання тону помітні відразу після нанесення

 + Захист: забезпечує захист шкіри від пошкоджень 
UVA/UVB випромінюванням і запобігає появі 
коричневих плям, викликаних впливом HEV-
випромінювання

 + Освітлення: ефективно зменшує пігментні плями і 
вікову пігментацію.

Призначена для щоденного використання вранці. 
Крем-коректор є завершальним етапом вашого догляду за 
шкірою перед нанесенням макіяжу.

• ЗАХИСТ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА SPF 50

• ВОДОСТІЙКІСТЬ (40 ХВ)

Фонд боротьби 
з раком шкіри 
визнав цей продукт 
ефективним 
сонцезахисним 
засобом широкого 
спектра дії.



Фонд боротьби 
з раком шкіри 
визнав цей продукт 
ефективним 
сонцезахисним 
засобом широкого 
спектра дії.

СОНЦЕЗАХИСНА ПУДРА З ПЕНЗЛЕМ 
Sunforgettable® Total Protection™ SPF 50

Мінеральна сонцезахисна пудра – must-have продукт для боротьби з 
гіперпігментацією та захисту шкіри від вільних радикалів. Пудра надає 
комплексний захист шкіри від агресивних факторів навколишнього середовища, 
які сприяють утворенню пігментних плям.

 + Повноцінний захист широкого спектра:
• UVA/UVB випромінювання, синє (HEV) світло
• Захищає від забруднень та впливу інфрачервоного випромінювання

 + Клінічно підтверджено, що пудра запобігає утворенню вільних 
радикалів та захищає шкіру від оксидативного стресу

 + Доступна у чотирьох відтінках для легкого, непомітного та 
природного покриття

 + Зручна для повторного нанесення протягом дня 

Для щоденного використання. Згідно з рекомендаціями FDA 
сонцезахисні продукти необхідно повторно наносити кожні дві години.

• ЗАХИСТ ШИРОКОГО СПЕКТРА SPF 50 PA++++
• ВОДОСТІЙКІСТЬ (80 ХВ)

Крем-коректор пігментних 
плям Even Up® SPF 50, 
мультифункціональна 
освітлююча сироватка Even Up® 
і сонцезахисна пудра з пензлем 
Sunforgettable Total Protection™ 
SPF 50 разом складають клінічно 
протестований протокол для 
корекції гіперпігментації і 
загального освітлення шкіри.



РЕАЛЬНi ЛЮДИ. РЕАЛЬНi РЕЗУЛЬТАТИ.
Нижче зображено фотографії учасників клінічного дослідження протокола лікування 
гіперпігментації Even Up® без макіяжа та без ретуші. Результати індивідуальні та можуть 
відрізнятися.

ДО    ЧЕРЕЗ 4 ТИЖНІ ЧЕРЕЗ 12 ТИЖНІВ

Усі фотографії зроблені за допомогою Visia CR® (стандартні 2 ракурси). 
Фото надані медичним центром Cascade Skin & Eye Center, Вашингтон.



ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОТОКОЛ EVEN UP® ПРОТИ ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЇ?

РАНОК

1. Очищення шкіри

2. Нанесення мультифункціональної освітлюючої сироватки Even Up®

3. Нанесення крему PepUp™ або будь-яких інших засобів для 
зволоження шкіри*

4. Нанесення крема-коректора пігментних плям Even Up® SPF 50 

5. Завершення протоколу використанням сонцезахисної пудри з 
пензлем Sunforgettable® Total Protection™ SPF 50

Для максимального захисту від сонця протягом дня наносьте пудру 
Sunforgettable® Total Protection™ SPF 50 повторно кожні дві години

ВЕЧІР

1. Очищення шкіри

2. Використання космецевтики **

3. Нанесення мультифункціональної 
освітлюючої сироватки Even Up®

4. Нанесення крему PepUp™ або 
інших засобів для зволоження 
шкіри

ПОЄДНАННЯ ПРОТОКОЛА З ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ:

 + При комбінації з іншими засобами для догляду за шкірою 
починайте з продукту з найнижчою в’язкістю, тобто з 
найбільш рідкого

 + *Мультифункціональна освітлююча сироватка Even Up® 
чудово перекриває інші сироватки, лосьйони або креми

 + **Мультифункціональна освітлююча сироватка Even Up® 
має легку текстуру і може наноситися поверх будь-якої 
космецевтики, яку ви використовуєте в своєму догляді 
(ретинол, AHA- і BHA-кислоти, фактори росту і т.д.) 

Увечері наносьте космецевтику до застосування 
мультифункціональної освітлюючої сироватки Even Up®
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