
AQUA INTENSE
MAI MULTĂ HIDRATARE

PENTRU PIELEA TA

M I L A N O  |  I TA L I A



CAUZELE DESHIDRATĂRII PIELII

Când sistemele de protecţie 
naturală a pielii se deteriorează, 
scade umiditatea stratului cornos
și pielea se deshidratează.

Cauzele multiple care duc la 
deshidratare includ atât factorii 
fi zici, cât și pe cei de mediu.
În anumite condiţii, chiar și pielea 
perfect sănătoasă se poate 
deshidrata.

Condiţii foarte specifice, 
asociate cu pielea deshidratată:

Uscarea pielii Descuamarea Roşeaţa pielii

Cauze:

Agenţi de curăţare
agresivi

Condiţii meteorologice 
nefavorabile 

Radiaţii UV

Poluare

Anumite
terapii

Contact cu substanţe 
chimice



SOLUŢIA PENTRU
O PIELE MAI SĂNĂTOASĂ

Una dintre metodele de refacere a sistemelor de 
protecţie a pielii (și anume a fi lmului hidrolipidic 
și a barierei epidermice) presupune aportul de 
lipide și molecule hidrofi le compatibile. În plus, 
întrucât pielea deshidratată este predispusă la 

iritaţii, produsele aplicate trebuie să conţină 
anumite ingrediente, care să fi e bine tolerate 
la nivel cutanat.

Pentru a satisface această nevoie, laboratoarele 
noastre au creat Rilastil Aqua Intense, o gamă 
de produse specifi ce, destinate hidratării pielii.

Rilastil Aqua Intense:
Ingrediente esenţiale pentru hidratare, 

care să-ţi menţină pielea proaspătă 
şi tonifi ată şi să prevină apariţia 

ridurilor.



Hidratează şi calmează

RILASTIL AQUA 
INTENSE SPRAY 

Rilastil Aqua Spray intens este un produs 
concentrat pentru hidratare zilnică, având o 
textură lejeră și proaspătă, datorită căreia poate 
fi  folosit oriunde și oricând.

INGREDIENTE ACTIVE

ACID HIALURONIC
CU MASĂ MOLECULARĂ MARE ȘI MICĂ

EXTRACT DE HAMAMELIS VIRGINIANA
ȘI SODIU PCA

ACŢIUNI

- hidratează și calmează pielea
- menţine hidratarea optimă în timpul zilei
- calmează pielea în caz de disconfort

Cum se utilizează
Pulverizează uniform pe faţă, dimineaţa și seara sau 
în timpul zilei, dacă este nevoie.
Aplică produsul de la distanţa de 15 – 20 cm, având 
grijă să închizi ochii și gura. Nu inspira vaporii!
Pentru uz extern.



La sala de 
sport

La plajăLa birou Când 
călătorești

În oraș

Oriunde te-ai afla

Cum acţionează

Acest spray cu formulă 
delicată, ce conţine 

Hamamelis virginiana
și sodiu PCA, calmează 

și protejează pielea, 
menţinându-i nivelul optim 

de hidratare.

Acidul hialuronic
cu masă moleculară mică 

și mare asigură
hidratare intensivă.

HIDRATARE RAPIDĂ
ȘI LA ÎNDEMÂNĂ.



Hidratează şi protejează împotriva poluării

RILASTIL AQUA 
INTENSE SER GEL 

Serul gel Aqua Intense este un tratament 
cosmetic care hidratează intens tenul,
având un efect antipoluare.

INGREDIENTE ACTIVE 

ACID HIALURONIC
CU MASĂ MOLECULARĂ MARE ȘI MICĂ

EXTRACT DE CHONDRUS CRISPUS

ACŢIUNI

- conferă hidratare intensivă
- protejează împotriva poluării
- sporește efi cacitatea celorlalte tratamente 
cosmetice din gama Rilastil Aqua
- catifelează tenul

Cum se utilizează
Folosește serul dimineaţa și seara, pe pielea 
curată și uscată, înainte să aplici crema obișnuită. 
Se aplică uniform, prin masaj blând.



ANTIPOLUARE
+ HIDRATARE

+69%*

HIDRATARE
la 20 de 
minute de la 
utilizare

-17,5%*

PIERDERE A 
APEI TRANS-
EPIDERMICE

*Test efectuat pe un eșantion format din 20 de voluntari, cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani.

Cum acţionează

Datorită conţinutului 
de acid hialuronic (cu 

masă moleculară mare și 
mică), pentru hidratarea 
suprafeţei exterioare a 
pielii, cât și a straturilor 
profunde ale acesteia, 
produsul restabilește 

nivelul optim de hidratare, 
întărind bariera cutanată 

și reducând pierderea apei 
transepidermice.

Extractul de Chondrus 
crispus creează o peliculă 
fi nă, care protejează pielea 

împotriva factorilor poluanţi 
și întărește bariera cutanată.

TENUL CAPĂTĂ UN ASPECT 
MAI STRĂLUCITOR,
NETED ȘI SĂNĂTOS.



Hidratare intensivă

RILASTIL AQUA 
INTENSE 72H 

Gelul-cremă Rilastil Aqua Intense 72H conferă 
hidratare tenului timp de până la 72 de ore, 
menţinându-i nivelul optim de umiditate.

INGREDIENTE ACTIVE 

HYDRABOOST:
complex inovator pentru hidratare,
obţinut cu ajutorul biotehnologiei

ACID HIALURONIC
CU MASĂ MOLECULARĂ MARE ȘI MICĂ

CERAMIDE

ACŢIUNI

- menţine un nivel echilibrat de hidratare a tenului
- reduce rapid uscăciunea și senzaţia de
 „piele care ţine”
- întărește bariera cutanată a tenului
- previne semnele îmbătrânirii

Cum se utilizează
Folosește zilnic gelul-cremă pentru a-ţi hidrata rapid tenul. 
Totodată, poţi folosi produsul ca mască, aplicând un strat generos, 
pe care să-l lași să acţioneze timp de 5 minute, apoi să îndepărtezi 
excesul cu un șerveţel cosmetic.

eneros,
părtezi



Cum acţionează

Acest tratament 
superhidratant, cu 
textură ultralejeră, 

conţine acid hialuronic 
cu masă moleculară 

mare și mică.

Complexul hydraboost 
intensifi că efectul 
acidului hialuronic, 

hidratând tenul.

72 DE ORE DE 
HIDRATARE 
CONSTANTĂ

+25,3%*

HIDRATARE
la 24 de ore
de la utilizare

Rezultat semnifi cativ 
din punct de vedere 

statistic: p < 0,0001

+28,3%*

HIDRATARE
la 72 de ore
de la utilizare

Rezultat semnifi cativ 
din punct de vedere 
statistic: p < 0,0001

+30%**

HIDRATARE
după 28 de zile
de utilizare

Rezultat semnifi cativ 
din punct de vedere 

statistic: p < 0,0001
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• Test efectuat pe 20 de voluntari care au folosit produsul de trei ori pe zi, timp de 3 zile.
••  Test efectuat pe 20 de voluntari care au folosit produsul de două ori pe zi, timp de 28 de zile.



RITUALUL PENTRU
HIDRATARE INTENSIVĂ

Ritual zilnic de îngrijire
a tenului
Schimbarea anotimpurilor, creșterea 
bruscă a umidităţii și fl uctuaţiile de 
temperatură, precum și călătoriile lungi 
pot afecta echilibrul natural al pielii.
Prin acești 3 pași simpli, pe care 
să-i urmezi atât dimineaţa, cât și 
seara, vei putea să-ţi îngrijești pielea 
corespunzător.

1

2

3

AQUA 
Gel de curăţare hidratant, 
200 ml 

AQUA 
Ser-gel intens hidratant,
30 ml

AQUA 
Gel-cremă intens hidratant, 
40 ml

Cu tine, oricând şi oriunde
În timpul antrenamentelor, la birou sau 
înaintea unei ocazii speciale – oricând 
simţi nevoia, redă-i pielii nivelul optim 
de confort.

1 Aqua
Spray intens hidratant
cu acţiune calmantă,
100 ml



RILASfaturi
Temutele riduri de pe gât îţi pot 
trăda vârsta mai mult decât cele 
de pe alte părţi ale corpului. Spre 
deosebire de ridurile faciale, nu 
există prea multe opţiuni prin care 
să le estompezi, în afară de a folosi 
tratamentele potrivite, aplicându-
le printr-un simplu masaj.
Utilizarea smartphone-urilor și a 
tabletelor a contribuit la scăderea 
vârstei medii la care apar, în mod 
normal, primele riduri de pe gât.

Nu uita că și gâtul necesită tot
atât de multă îngrijire ca și faţa!

  * Mai puţin de o parte pentru fi ecare milion. Chiar și o cantitate mică poate fi  responsabilă pentru sensibilizarea pielii.
** Produsele sunt formulate pentru a minimiza riscul de alergie.
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Produse disponibile în famaciile

Urmăreşte-ne pe

WWW.RILASTIL.RO

și online pe www.springfarma.com

https://www.facebook.com/RilastilRomania
https://www.instagram.com/rilastilromania/
https://rilastil.ro/
https://www.catena.ro/

