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Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

Kompleksowa pielęgnacja 
ust dla sfery hialuronowej

Zdrowe i piekne usta 
o kazdej porze roku! 
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Wpływ czynników zewnętrznych

Promienie słoneczne i chłodny powiew wiatru, gorąca herbata i 
zimne lody, miętowa pasta do zębów i kolorowa pomadka – delikat-
ny naskórek ust jest stale narażony na oddziaływanie czynników 

zewnętrznych. Tymczasem usta są całkowicie bezbronne, ponieważ ich naskórek 
nie zawiera ani pigmentu, który chroniłby je przed promieniami UV, ani też 
warstwy tłuszczowej. Natomiast naczynia krwionośne są umiejscowione tuż pod 
powierzchnią naskórka, dlatego są podatne na zranienia nawet przy najmniejszym 
skaleczeniu.

Usta potrzebują skutecznej ochrony przed promieniami UV, spadkami temperatury 
i preparatami kosmetycznymi, które powodują podrażnienia.

Niedobór składników odżywczych i nawilżających

Powszechnie wiadomo, że na oddziaływanie szkodliwych czyn-
ników pogodowych i ekologicznych w największym stopniu 
narażone są twarz i ręce, a w szczególności naskórek ust, 

ponieważ nie zawiera on naturalnego mechanizmu obronnego w postaci 
gruczołów łojowych i potowych. Z tego względu naskórek ust często jest 
wysuszony i łuszczy się, co skutkuje powstaniem bolesnych pęknięć, które 
dają o sobie znać podczas rozmowy lub uśmiechu.

Usta należy regularnie odżywiać i nawilżać, jak również dostarczać im niezbędnej 
ilości witamin A i E, które poprawiają elastyczność i jędrność naskórka. Ponadto, 
usta potrzebują kompleksowej pielęgnacji przez 24 godziny na dobę.

Jak dbać o usta?

Delikatne, wrażliwe i zmysłowe – nasze 
usta w pełni zasługują na te określenia. 
Dzięki nim nasz uśmiech jest czarujący, 
a pocałunki delikatne, kobiece usta 
przyciągają męskie spojrzenia, nieprzy-
padkowo więc ich słodycz wielbili lic-
zni poeci i malarze. Jednakże aby 
usta zachowały świeżość na długie 
lata, potrzebują wyjątkowo delikatnej 
pielęgnacji i ochrony.
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Tanie kosmetyki niskiej jakości

Codzienna pielęgnacja ust przyniesie efekt tylko wówczas, jeśli 
stosujemy preparaty wysokiej jakości, nie zawierające gliceryny, 
substancji ropopochodnych i zapachowych, które wysuszają skórę 
i mogą spowodować reakcje alergiczne. Ponadto, oleje mineralne, 

parafina krystaliczna i wosk mikrokrystaliczny, które często wchodzą w skład po-
madek do ust, mogą pozostawiać osad w nerkach, wątrobie i węzłach chłonnych. 
Szczególna ostrożność należy zachować przy stosowaniu trwałej pomadki do ust – 
zawarte w niej barwniki są wyjątkowo szkodliwe dla naskórka, ponieważ powodują 
jego wysuszenie. Najniebezpieczniejsze są jednak szminki o popularnym odcieniu 
czerwieni, gdyż niemal wszystkie zawierają wyjątkowo szkodliwy ołów. Tymcza-
sem według statystyk, kobieta w ciągu całego swojego życia „zjada” średnio około 
1,8 kg szminki do ust.

Usta potrzebują naturalnych substancji odżywczych, nawilżających i regenerujących, 
takich jak: witaminy czy oleje z soi, słonecznika i marchewki. Tłuste balsamy na 
bazie produktów syntetycznych – to najczęściej szkodliwe polimery, które przy 
częstym stosowaniu powodują efekt uzależnienia, a po pewnym czasie skóra poz-
bawiona syntetycznego „dopingu” jest wysuszona i zaczyna się łuszczyć.

Pierwsze zmarszczki

Emocje i słowa, wyrażające miłość i czułość, nie byłby możliwe 
bez mimiki ust, które każdego dnia wykonują tysiące ruchów. 
Konsekwencją tego są najpierw niezauważalne, a później głębokie 
zmarszczki.

Nie da się (i nie ma takie potrzeby) przez cały czas zachowywać milczenie i mieć ściągnięte 
usta. Po prostu naskórek ust potrzebuje skutecznej ochrony, która pozwoli zachować jego 
gładkość i jędrność.

Stres i złe samopoczucie

Usta są odzwierciedleniem fizycznego i emocjonalnego stanu naszego 
organizmu. Blade usta o niebieskawym odcieniu lub suche i piekące 
usta są oznaką kłopotów zdrowotnych. Dlatego też pielęgnacja ust po-
winna być częścią troski o zdrowie.

Pielęgnacja ust może oznaczać dbanie o zdrowie całego organizmu – wykorzysta-
nie podstawowych zasad aromaterapii w kosmetologii nie tylko nadaje preparatom 
do pielęgnacji ust przyjemnego zapachu, ale też korzystnie wpływa na nasze samo-
poczucie.
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1. Na skutek starzenia się orga-
nizmu ilość kolagenu i zawartość 
kwasu hialuronowego zmniejsza 
się, naskórek ust jest gorzej 
nawilżony, co powoduje pow-
stawanie głębokich zmarszczek.

2. Mikrosfery hialuronowe przenikają 
w głąb skóry, wchłaniają wodę i 
zwiększają swoją objętość, dzięki 
czemu zwiększają również objętość 
ust. Pozostające na powierzchni 
mikrosfery wypełniają zmarszczki i 
wygładzają naskórek ust.

3. Regularne stosowanie pre-
paratów do kompleksowej 
pielęgnacji ust Healthy Kiss na 
bazie mikrosfer hialuronowych 
wygładza naskórek ust i przy-
wraca mu młodość i zdrowie.

Wygładzanie zmarszczek i wizualne powiększenie ust

Nic tak bardzo nie postarza kobiety, jak wysuszone, cienkie i zwiędnięte usta, których 
nie ukryje nawet najdroższa szminka. W profesjonalnej kosmetologii do przedłużenia 
młodości i piękna skóry stosowane są wypełniające sfery hialuronowe. Mikrocząsteczki 
kwasu hialuronowego w zetknięciu z wodą przenikają głęboko w komórki skóry i 
wypełniają usta młodością i witalnością, wygładzając przy tym nawet najgłębsze 
zmarszczki. Delikatne balsamy pielęgnacyjne Healthy Kiss działają niczym najlep-
szy kosmetolog, nie tylko wygładzając usta, ale również nadając im objętości (tzw. 
efekt Lip Volume). W odróżnieniu od innych kosmetyków zwiększających objętość, 
kompleksowe balsamy pielęgnacyjne Healthy Kiss nie zawierają wyciągów z piepr-
zu ani mentolu, ponieważ te substancje – oprócz powiększenia objętości – wywołują 
nieprzyjemne odczucia, pieczenie, swędzenie, a nawet reakcje alergiczne. Tymc-
zasem preparaty Healthy Kiss gwarantują wyłącznie przyjemne odczucie lekkości, 
delikatności i komfortu!

Kwas hialorunowy jest głównym polisacharydem, - złożona cząsteczka cukru, zawar-
ta w tkankach różnych narządów człowieka, głównie w skórze, pomaga kolagenom i 
elastynom zawsze być w formie. Kwas hialuronowy reguluje gospodarkę wodną skóry, 
jej elastyczność i jędrność, przy jednoczesnym zachowaniu gładkości skóry.

Naskórek

Skóra właściwa

Efekt Lip VolumeDziałanie Healthy Kiss

Co wyróżnia Healthy Kiss* spośród innych 
preparatów do pielęgnacji ust?

W drogeriach znajdziemy ogromną ilość różnych preparatów przeznaczonych do pielęgnacji 
ust – maseczki, balsamy nawilżające, olejki odżywcze, pomadki wygładzające i błyszczyki 
o najróżniejszych odcieniach. Do właściwej pielęgnacji ust potrzeba co najmniej dziesięciu 
różnych preparatów, które nie zawsze można stosować razem. Z drugiej jednak strony nie 
można wybierać pomiędzy nawilżaniem, odżywianiem a ochroną, ponieważ wszystkie te 
funkcje są niezbędne. To tak, jakby zastanawiać się w sklepie spożywczym nad zakupem 
warzyw albo nabiału, chociaż organizm w równej mierze potrzebuje jednego i drugiego. 
Kompleksowy balsam do pielęgnacji ust na bazie mikrosfer hialuronowych z dodatkowym 
działaniem aromaterapeutycznym – to codzienna i pełnowartościowa ochrona delikatnego 
naskórka ust.

Zasada działania sfer hialuronowych zawartych w Healthy Kiss

* po polsku nazwa produktu czyt.: helsy kiss
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24-godzinna pielęgnacja

Balsamy do pielęgnacji ust Healthy Kiss – to innowacyjne produkty o 
kompleksowym oddziaływaniu przez 24 godziny na dobę. Komplek-
sowy balsam do pielęgnacji ust Healthy Kiss na dzień chroni przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego, 
zwiększa elastyczność i jędrność naskórka, wygładza zmarszczki i 
wizualnie zwiększa objętość ust. Może być również stosowany jako 
podkład pod pomadkę do ust w celu ochrony przed niekorzystnym 
działaniem substancji barwiących zawartych w pigmencie. Kom-
pleksowy balsam do pielęgnacji ust Healthy Kiss na noc dba o usta 

w czasie, kiedy nasz organizm odpoczywa: łagodzi podrażnienia i regeneruje uszkod-
zony naskórek, nawilża go i odżywia. Regularne stosowanie obu balsamów pozwoli 
zachować zdrowie i piękno ust o każdej porze roku.

Naturalne składniki

Kompleksowe balsamy do pielęgnacji ust Healthy Kiss 
nie zawierają wazeliny i lanoliny. W skład balsamów 
wchodzą natomiast olejki eteryczne, witaminy A i E oraz 
cenne składniki roślinne, takie jak: skwalen (naturalna 
substancja nawilżająca), olejki z pestek słonecznika, 
soi, kiełków kukurydzy, marchewki i drzewa chea.

Wykorzystanie aromaterapii

Balsamy Healthy Kiss były rozpracowane zgodnie z 
najnowszymi trendami w dziedzinie kosmeceutyki, oraz bazując na średniowiecznej 

wiedzy  o aromaterapii. Aromaterapeutyczny efekt osiąga 
się dzięki olejkom eterycznym, które działają przez 
układ oddechowy bezpośrednio na układ limbiczny 
mózgu*. Healthy Kiss na dzień zawiera olejki eteryczne 
pomarańczowy i waniliowy, które dodają siłę i witalność, 
polepszają ogólne samopoczucie i stan emocjonalny. 
Healthy Kiss na noc zawiera lawendowy olejek eteryczny, 
który wspomaga normalizacje snu, wpływa uspakajająco, 
pomaga pozbyć się stanów depresyjnych i innych zaburzeń 
nerwowych.

* Układu limbiczny (z łac. limbus-granica) - zbiór wielu struktur mózgu. Bierze udział w regulacji funkcji organów wewnętrznych, zapachu, 
instynktownym zachowaniu, emocjach, pamięci, śnie,  i innych. Neurolodzy twierdzą, że układ limbiczny mózgu to centrum emocji, to 
skupienie “włókien duszy”.



Healhy Kiss na dzień 
Healthy Kiss na dzień zawiera 
pomarańczowe i waniliowe olejki 
eteryczne.

Olejek eteryczny pomarańczowy:
• poprawia jędrność naskórka ust
• posiada właściwości antyutleniające
• korzystnie wpływa na układ 
odpornościowy
• zwiększa odporność na infekcje
• łagodzi napięcia i stany lękowe
• poprawia nastrój

Olejek eteryczny waniliowy:
• zwiększa elastyczność i miękkość skóry
• poprawia ogólne samopoczucie
• łagodzi rozdrażnienie
• aktywizuje zdolności fizyczne i 
intelektualne
• relaksuje

Healhy Kiss na noc

Healthy Kiss na noc zawiera lawendowy 
olejek eteryczny.

Olejek eteryczny lawendowy:
• posiada właściwości przeciwzapalne
• oddziałuje regenerująco
• posiada właściwości antyseptyczne
• łagodzi napięcia emocjonalne
• zwalcza bezsenność
• przywraca harmonię duchową
• łagodzi skutki stresu, depresji i 

rozdrażnienia

Skład balsamów do komleksowej 
pielęgnacji ust Healhy Kiss
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Z rana i w ciągu dnia

Aby uaktywnić balsam i „włączyć” działanie olejków eterycznych, należy:

1. Nanieść niewielką ilość preparatu na opuszek palca serdecznego (nazywanego 
również palcem słońca i łączonego z linią szczęścia na dłoni) i przy pomocy opusz-
ku serdecznego palca drugiej ręki okrężnymi ruchami bez naciskania rozetrzeć 
substancję.

2.  Delikatnym ruchem palca serdecznego prawej ręki wcierać balsam Healthy Kiss 
w górną wargę. W analogiczny sposób, nanieść produkt palcem serdecznym lewej 
ręki na dolną wargę.

Jeśli nie ma możliwości umycia rąk, można nanieść nową porcję balsamu Healthy 
Kiss na usta przy pomocy dozownika. Balsam do kompleksowej pielęgnacji ust 
Healthy Kiss może być stosowany osobno jako podkład ochronny pod kosmetyki do 
makijażu.

Wieczorem i przed snem

Wieczorem, kiedy większość spraw jest poza nami, nadchodzi czas Healthy Kiss na 
noc. W ciągu wieczora można używać kilka razy Healthy Kiss w taki sam sposób, 
jak zostało wyżej opisane, a pod koniec dnia przed snem obowiązkowo zastosuj 
Healthy Kiss po raz kolejny- aromat lawendy zadziała kojąco i sprawi, że sen będzie 
głębszy. Pozostałości balsamu na opuszkach palców można nanieść delikatnymi 
ruchami w nozrdrza lub skronie. Healthy Kiss na noc - pomoc z bezsennością.

Rady dotyczące stosowania balsamów do 
kompleksowej pielęgnacji ust Healhy Kiss

HEALTHY KISS
24-GODZINNA
PIELĘGNACJA UST



TWÓJ NIEZALEŻNY KONSULTANT VISION 

Imię i nazwisko
Telefon 
E-mail
Kod konsultanta

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW 

Tel: +48 22 5588999
E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
www.visioneurope.net
www.visionshop.me

Zdrowe i piekne usta 
o kazdej porze roku! 


