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КОЖАТА БЕЗ ИЗСВЕТЛЯВАНЕ
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РОЛ-ОН СЕРУМ
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ЗА ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
НА ВРАСНАЛИ КОСМИ

КАЖЕТЕ СБОГОМ 
НА ВРАСНАЛИТЕ 
КОСМИ

pfb Vanish рол-он или комбинираният с Chromabright© - pfb Vanish + Chromabright© серум 
се  нанася върху суха  кожа в областта на лицето, шията, врата, тила, подмишниците, слабините, 
бикини зоната, краката, гърдите, гърба и др. по 1 път  сутрин и вечер. Не се отмива! При 
необходимост апликациите продължават  по 2 пъти дневно до пълното израстване на косъма. За 
предпазване,  при честа поява на враснали косми се  препоръчва използването ежедневно (по 1 път 
на ден) или след всяка процедура по отстраняване на космите 

‣ За отстраняване на черни точки и петна - 2 пъти  на ден. Не се отмива, оставя се да попие. 
‣ За превенция появата на черни точки и петна - 1 път след всяка процедура по обезкосмяване.         

Не се отмива, оставя се да попие. 
‣ За балансиране на тена и изравняване на пигментацията на -  2 пъти на ден . Не се отмива,   

оставя се да попие.
‣ Трайно балансиране на пигментацията се постига се постига след продължителна употреба 

(минимум 2 месеца).

При бръснене за превенция врасването на космите: 
Серумът се нанася след процедурата и отново след 10 часа. Не 
се отмива! След попиване може да се използва 
афтершейв/лосион. При необходимост апликациите 
продължават  по 2 пъти дневно до пълното израстване на 
косъма. 

При кола маска, епилация и друг вид обезкосмяване за 
превенция врасването на космите: 
Областта, подлежаща на обезкосмяване се третира два дни (по 1 
апликация на ден)  преди процедурата и 10 мин.  непосредствено 
преди самата процедура.. 
За гладка кожа и туширане на раздразненията апликациите 
продължават  още 2-5 дни (по 1 апликация на ден). 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

pfb Vanish + Chromabright© може да се прилага самостоятелно:

www.vanishbg.com



PseudoFolliculitis Barbae e медицинското название на проблема враснал косъм. 

PseudoFolliculitis Barbae е най-често резултат  от бръснене, 
епилация, кола маска и всякакъв вид обезкосмяване. 

Стеблото на косъма се прекъсва косо, получава 
се заострен връх, който по време на 
израстването се забива или навива в космения 
фоликул, като остава под повърхността на 
кожата.
Засегнатата област се възпалява, получават 
се  малки зачервени подутини, веднага след  
обезкосмяване или след няколко дни. 

Симптоматиката на  на врасналите косми е:  
  

Мнгого често опитите за премахване на враснали косми в домашни условия имат неприятни последствия. 
Насилственото „изстискване“, щипане , чоплене, драскане на възпаленото място могат да доведат до сериозни 
усложнения. 

pfb vanish  е лесен за употреба -  флакон (60 или 120 мл.) с икономичен  рол-он апликатор.
Не се разлива и е удобен, и за най-интимните места.

pfb Vanish нежно ексфолира и отстранява врасналите косми,  посредством синергичното действие на млечна, 
салицилова и гликолова киселини, екстракт от върба, (Epilobium) и  камфорово масло.

pfb Vanish може да се ползва при мазна кожа и пре-акне.

pfb vanish е специален рол он серум за премахване на враснали косми с 
видими резултати в рамките на  48 часа. 

pfb vanish е комбинация от ексфолиращи агенти и билкови екстракти.  
Изискват се само 2 апликации на ден.
 
pfb vanish е иновативен продукт, който: 
‣   може да се прилага на абсолютно всяка част от лицето и тялото
‣   не дразни кожата
‣   не оставя белези

pfb Vanish + Chromabright  РОЛ-ОН СЕРУМ  
pfb Vanish + Chromabright©  е първият продукт 2 в 1, той премахва и предотвратява 
появата на враснали косми, като едновременно отстранява черни точки и тъмни петна, 
причинени от врасналите косми и принудителното им махане, без да избелва кожата.
pfb Vanish + Chromabright© възвръща баланса в пегментацията на кожата!
Chromabright© е ново депигментиращо вещество, което инхибира активността на ирозиназата.
Chromabright©  се отличава с  добра стабилност и кожна толерантност, липса на странични 
действия, оптимална фотозащита на кератиноцитите в човешката кожа. 
Chromabright© не е избелваща съставка, а балансиращ и изравняващ тена агент с 
фотопротективно действие. 

За дерматологията това състояние не е сериозен 
здравословен проблем, но неговото пренебрегване може да 
доведе до усложнения, изискващи дори хирургична намеса. 
За хората засегнати от проблема, усещането е доста 
неприятно и дразнещо, често води до белези и петна по 
кожата и затова  изисква адекватни и навременни действия. 

‣ Белези          ‣ Болка       ‣ Загрубяла кожа         ‣ Свръх пигментация

‣ Зачервяване ‣ Подуване ‣  Болка ‣ Сърбеж ‣ Гной

Chromabright© възвръща блясъка и гладкостта на кожата, като същевременно се бори против състаряването й под 
въздействие на ултравиолетовите лъчи. 
Съчетанието на pfb Vanish рол-он серум и Chromabright© не само премахва врасналите косми, но и отстранява тъмни 
петна и черни точки , като и възвръща цвета на кожата, оставя свежо усещане и има приятен аромат.

4. Chromabright©  води до изсветляване на кожата и балансиране на тена на засегнатия участък в рамките на 60 дни. 
Измерени с Хромаметер CR-300 L* (Осветеност) и ITA° (Индивидуален типологичен ъгъл) върху едната страна на лицето при 2 
апликации  на ден.

5. Chromabright©  има значителен ефект на депигментация при мелазма и/или актинична лентигиноза при прилагане по 2 пъти на 
ден върху лицето и/или ръцете /0,5% хромабрайт®/. По оценка на участниците, при 80% се регистрира ефект на депигментация в 
рамките на 60 дни.

3. Chromabright© регистрира клетъчна фотозащита, 
като се запазва виталността и функционалността на 
над 70% от клетките след облъчване на кожата.

8 седмици

6 седмици

4 седмици

2 седмици

1.Chromabright© доказано изравнява тена в рамките на 8 седмици
Посредством ихибиране активността на тирозина, доказано чрез измерена 
дължина на вълната на абсорбация на меланин от 475 nm при усвояването 
на L-Dopa.

2.Chromabright© ихибира меланогенезата на човешки 
епидермални меланоцити по-добре от хидроквинона, 
арбутина, магнезиевия аскорбил фосфат  (MAP) и 
коевата киселина след 20 дневно прилагане. 
Chromabright©  инхибира тирозиназната активност с 
над 37%.
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pfb Vanish РОЛ-ОН СЕРУМ

Отстранява черните точки и тъмните петна по кожата!

  

Кажете сбогом на врасналите косми!


