
HYDROTENSEUR

ESTOMPEAZĂ RIDURILE

CREȘTE 
 ELASTICITATEA PIELII

REFACE BARIERA 
CUTANATĂ

Acid hialuronic cu trei tipuri 
de masă moleculară, miolift, 

lupeol şi ceramide

NOU

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



ÎMBĂTRÂNIREA FIZIOLOGICĂ 

După împlinirea vârstei de 25 de ani, încep să apară 
primele semne de îmbătrânire a pielii.

Aceasta este afectată de faptul că procesele 
care se desfășoară la nivelul epidermei încep să 

încetinească, ducând la:

Deshidratare
Deoarece scade producţia 
de acid hialuronic, sebum și lipide 
din membrana celulară (ceramide)

Pierderea elasticităţii 
și fermităţii pielii 
Din cauza scăderii producţiei 
de colagen

Apariţia ridurilor
Vizibilă îndeosebi în anumite zone 
ale feţei



HYDROTENSEUR: 
NOUA GAMĂ DE PRODUSE ANTIRID EFICIENTE 

ȘI RESTRUCTURANTE 

Hydrotenseur reprezintă o gamă nouă de produse concepute de către 
Laboratoarele Rilastil pentru a preveni şi combate semnele îmbătrânirii 

fiziologice, şi anume ridurile, pierderea tonusului şi a fermităţii, 
precum şi deshidratarea tenului.



Ce presupune

HYDROTENSEUR
O GAMĂ NOUĂ DE PRODUSE ANTIRID EFICIENTE 

ȘI RESTRUCTURANTE*

1 2 3

CERAMIDE 

Restructurează 
bariera cutanată 

LUPEOL ȘI MIOLIFT 

Crește elasticitatea 
și fermitatea pielii 

ACID HIALURONIC 
CU TREI TIPURI 

DE MASĂ 
MOLECULARĂ

Atenuează ridurile 
adânci și netezește 

suprafaţa pielii 

*Acidul hialuronic cu trei tipuri de masă moleculară este prezent în formulele tuturor produselor din gama 
Hydrotenseur, cu excepţia fiolelor antirid. 
Lupeolul, mioliftul și ceramidele sunt incluse în toate formulele cremelor din această gamă.



ACID HIALURONIC 
CU MASĂ MOLECULARĂ MARE
Creează un film protector la suprafaţa stratului 
exterior al pielii, ceea ce reţine apa și astfel 
menţine nivelul de hidratare timp îndelungat.

ACID HIALURONIC 
CU MASĂ MOLECULARĂ MEDIE 
Pătrunde în straturile de la suprafaţa pielii, pe 
care o hidratează intensiv.

ACID HIALURONIC 
CU MASĂ MOLECULARĂ MICĂ 
Estompează ridurile și susţine integritatea 
barierei epidermice.

AM ÎMBUNĂTĂŢIT EFICIENŢA PRODUSELOR ANTIRID  
creând o moleculă dermatocosmetică ultraactivă: 

ACID HIALURONIC PUR CU 3 TIPURI 
DE MASĂ MOLECULARĂ 

FORMULĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ



Tratament intensiv

SER CREMĂ GEL-CREMĂ 
MATIFIANT

CREMĂ 
NUTRITIVĂ

Pentru toate tipurile de 
ten, chiar şi pentru cel 

mai sensibil

Pentru tenul normal 
şi sensibil

Pentru tenul mixt 
şi sensibil

Pentru tenul sensibil, 
uscat sau foarte uscat

Produsele se aplică dimineața și seara, pe tenul curățat 
și uscat. Pentru ca tratamentul să fie mai eficient, 
vă recomandăm să utilizați serul împreună cu crema.



Tratament intensiv Tratament cu efecte rapide

CREMĂ PENTRU 
ZONA OCHILOR

FIOLE 

Aplicați crema dimineața și 
seara, pe zona din jurul ochilor.

După ce crema a fost absorbită 
complet, aplicați conținutul fiolei 
tamponând ușor pielea.

Pentru pielea sensibilă 
din jurul ochilor

Pentru toate tipurile de 
piele, chiar şi pentru 

cea mai sensibilă





*Fiecare formulă conține mai puțin de o parte din aceste metale la fiecare milion. Cantități mici pot fi 
responsabile de sensibilizarea pielii.
**Produsele sunt concepute astfel încât să reducă la minimum riscul de apariție a alergiilor.

Produsele sunt concepute pentru toate tipurile de 
piele, chiar şi pentru cea mai sensibilă.

  

 

 

  



Tratament intensiv

HYDROTENSEUR 
SER ANTIRID RESTRUCTURANT

Serul antirid intensiv restructurant crește 
elasticitatea tenului și estompează ridurile. 
Formula pe baza a trei tipuri de mase 
moleculare ale acidului hialuronic contribuie la 
restructurarea barierei epidermice. Produsul 
este ideal pentru îngrijirea tenului după 
efectuarea procedurilor estetice faciale.

Serul conţine:

ACID HIALURONIC 
CU 3 TIPURI DE 
MASĂ MOLECULARĂ

MASĂ MOLECULARĂ MARE 
pentru a reţine apa 
și a prelungi astfel 
durata hidratării    

MASĂ MOLECULARĂ MEDIE 
pentru hidratare intensivă     

MASĂ MOLECULARĂ MICĂ 
pentru estomparea ridurilor

30 ml30 ml

Ideal și pentru 
utilizarea după  

PROCEDURILE DE 
ÎNFRUMUSEŢARE



Această cremă cu textură lejeră, care se 
absoarbe rapid în piele, este concepută 
special pentru a preveni și combate 
îmbătrânirea tenului.

Crema conţine:

ACID HIALURONIC cu trei 
tipuri de masă moleculară, 
pentru a estompa ridurile

CERAMIDE pentru a regenera 
bariera epidermică

LUPEOL ȘI MIOLIFT pentru 
a-i conferi tenului elasticitate 
și fermitate

40 ml

Tratament intensiv

HYDROTENSEUR 
CREMĂ ANTIRID RESTRUCTURANTĂ



Gelul-cremă cu textură lejeră are efect 
matifiant și antiimperfecţiuni, fiind 
totodată recomandat pentru prevenirea și 
combaterea îmbătrânirii tenului mixt.

Gelul-cremă conţine:

ACID HIALURONIC cu trei 
tipuri de masă moleculară, 
pentru a estompa ridurile

CERAMIDE pentru a regenera 
bariera epidermică

LUPEOL ȘI MIOLIFT pentru 
a-i conferi tenului elasticitate 
și fermitate

TAPIOCA EXTRASĂ 
FOLOSIND BIOTEHNOLOGIA, 
pentru a absorbi sebumul 
și a matifia tenul

40 ml

Tratament intensiv
HYDROTENSEUR
GEL-CREMĂ ANTIRID, MATIFIANTĂ 
ȘI RESTRUCTURANTĂ



Tratament intensiv
HYDROTENSEUR
CREMĂ ANTIRID, NUTRITIVĂ 
ȘI RESTRUCTURANTĂ

Este o cremă cu textură densă și luxuriantă, 
recomandată pentru prevenirea și 
combaterea îmbătrânirii tenului uscat.

Crema conţine:

ACID HIALURONIC cu trei 
tipuri de masă moleculară, 
pentru a estompa ridurile

CERAMIDE pentru a regenera 
bariera epidermică

LUPEOL ȘI MIOLIFT pentru 
a-i conferi tenului elasticitate 
și fermitate

40 ml



Tratament intensiv

HYDROTENSEUR
CREMĂ ANTIRID RESTRUCTURANTĂ 
PENTRU ZONA OCHILOR

Constituie un tratament antirid concentrat 
și restructurant, conceput pentru reducerea 
pungilor de sub ochi și a cearcănelor în cazul 
pielii sensibile din zona ochilor.

Crema conţine: 

ACID HIALURONIC cu trei tipuri 
de masă moleculară, pentru a 
estompa ridurile

LUPEOL ȘI MIOLIFT pentru 
a-i conferi tenului elasticitate 
și fermitate

ACETIL TETRAPEPTIDĂ-5 
pentru a combate pungile de sub 
ochi și cearcănele

15 ml



Tratament antirid concentrat și intensiv, care 
conferă un efect rapid de întinerire a tenului.

Fiola conţine:

COMPLEX DE INGREDIENTE 
PENTRU LIFTING ȘI ECHILIBRAREA 
TENSIUNII DE LA NIVELUL PIELII, 
ce reduce adâncimea ridurilor, având 
proprietatea de a-i conferi rapid 
fermitate tenului

ACID HIALURONIC cu masă 
moleculară mică, pentru hidratare în 
profunzime

Tratament cu efecte rapide

HYDROTENSEUR
FIOLE ANTIRID CU EFECT DE LIFTING 

1 ml

TRATAMENT
DE 7 ZILE

CONFERĂ RAPID 
FERMITATE PIELII 
ȘI ESTOMPEAZĂ 

RIDURILE



Urmăreşte-ne pe

WWW.RILASTIL.RO

Produse disponibile în famaciile

și online pe www.springfarma.com

Institutul Ganassini S.p.A. de Cercetări Biochimice, 
str. P. Gaggia 16, 20139 Milano

GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITY

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



