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HATÉKONY PIGMENTCSÖKKENTÉS 



PIGMENTÁCIÓ MEGÉRTÉSE 

Melanin túltermelés  
 

A brtípus vagy az öröklött tényezök jelentösen befolyásolhatják  a bör 
pigmentációját. Különbözö, egymást erősítö hatásokra a bör pigmentációja 
fokozottabbá válhat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A melanin termelés egyensúlyának megbomlása okozhat:  

Lokalizált 
 hiperpigmentációt 

Általános 
hiperpigmentációt 

Szépségápolási Cél: 
Láthatóan halványítani 

 a barna foltokat 

Szépségápolási Cél: 

Halványítani a börszínt 

Öregedés Ismételt fényvédelem nélküli 
napozás 

Hormonális változás 

 

Pigmentáció 

A pigmentáció ez élö sejtek védekezési mechanizmusa az UV sugarak 
ellen. Napozás során a melanociták sötét melanin részecskéket 
termelnek,amelyek napernyőként működnek, hogy megvédjék a 
sejtmagokat a károsodástól. Ezek a molekulák okozzák a bör 
pigmentációját.  
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OTTHON - NEWHITE BÖRÁPOLÓ TERMÉKEK 

Minden egyes börápolás az alábbiak szerint javasolt: 
- A vendég idejéhez mérten  
- Speciális használati utasítással  

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ PROGRAM 

A SZALONBAN – SZÉPSÉGÁPOLÓ KEZELÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Az egy órás kezelés után a börszín láthatóan 
halványabb, ragyogóbb és egyenletesebb.  

30 napos 
nappali és éjszakai  

ápolás 

10 perces 
intenzív ápolás  

14 napos  
mélyre ható kezelési kúra 

A NEWHITE egy professzionális börápoló program, amelyet a GUINOT fejlesztett 
ki. Láthatóan korrigálja a pigmentációs problémákat, mialatt a bört széppé 
varázsolja.   

A NEWHITE program az egyetlen halványító börápoló program, 
amelynek kiszámíthatóan látható eredményei vannak: 

 - 10 perc otthon 
- 1 óra a szalonban                                  
- 14 nap otthon 
- 30 nap otthon 

HYDRADERMIE 



MELANOXYL 

 

A Melanoxyl két fö hatással bír a melanocitákon: 

 
1. Lassítja az UV sugarak által indikált melanin termelödést  
2. Csökkenti a kezdeti melanin szintet 

 

C VITAMIN  
 

A stabilizált, vagy tiszta C-vitamin már bizonyította eredményességét más GUINOT 
termékekben is a  három fö hatásának köszönhetően: 
 
1. Segít halványítani a bört azáltal, hogy blokkolja a tyrozináz enzimet, amely a melanin 
szintézist segíti 
2. Védelmet nyújt a bör számára a szabad gyökökkel szemben az antioxidáns                  
és szabadgyök megkötö tulajdonságaival  
3. Élénkíti a kollagén szintézist és stimulálja az irha regenerációját 

A NEWHITE halványító termékcsaládban lévö termékek hatásosságát két aktív 
hatóanyagnak köszönheti: MELANOXYL és a stabilizált, vagy tiszta C vitamin. 
Professzionális használati protokollal összekötve ez a két optimálisan adagolt dózisú 
aktív hatóanyag garantáltan gyors és látható eredményt hoz.   
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NEWHITE TERMÉKKEL KEZELT BÖR HIPERPIGMENTÁLT BÖR 

KÉT Fö AKTÍV HATÓANYAG  

A SZÜKSÉGES  KONCENTRÁCIÓBAN 

Ez a két exkluzív GUINOT aktív hatóanyag lassítja 

 a melanin képzödést és halványítja a börszínt 
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PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÁS A SZALONBAN 

Szalonkezelés     

                             

A kozmetikus, vagy „Szépségápolási Doktor” a legjobb személy arra, hogy javasolja 
és elöírja a NEWHITE kezeléseket. A szépségápolási konzultációt követöen ahol a 
vendég szépségápolási céljai megfogalmazódtak, a kozmetikus elvégzi a 
HYDRADERMIE NEWHITE kezelést a Halványító Szérummal.  

 

Az egy órás kezelés után a börszín láthatóan halványabb, tündöklöbb 
és egyenletesebb lesz. 

Az ionizáció lehetővé teszi a Halványító Szérumban lévö Melanoxyl és a 
stabilizált C-vitamin behatolását a bör mélyebb rétegeibe.   

1. LÉPÉS: Biológiai Letisztítás 

A mélyre ható tisztítás után a bör szabadabban lélegzik                
és befogadóbbá válik a halványító börápoló kezelésre.  

2. LÉPÉS: Halványító aktív hatóanyagok ionizációja 

4. LÉPÉS: Masszázs 

3. LÉPÉS: Oxigenizáció 

Az oxigenizáció helyreállítja a bör ragyogását és tündöklövé teszi a 
börszínt. 

A masszázs ellazítja az arcot és serkenti a sejtmegújulást.  
 
5. LÉPÉS : Maszk  
Alkalmazza a NEWHITE  Halványító Maszkot, majd 10 percig hagyja hatni 

  

1 ÓRA ÓRA 

HYDRADERMIE 



Börápoló hatás 
 

 Azonnali ragyogást nyújt az arcszínnek 
 Helyreállítja a bör tündöklését  

10 percig hagyja hatni. 

Halványító Maszk, 150ml 
Melanoxylal és Stabilizált C vitaminnal 

A masszázs végén vastag rétegben vigye fel a  
Halványító Maszkot az arcra és a nyakra. 

Benedvesített kendővel törölje le.  

A Melanoxyl befolyásolja a melanociták aktivitását és segít: 
1.  Csökkenteni az UV sugarak által eredményezett melanin termelődését  

2.  Csökkenteni a kezdeti melanin mennyiséget  
 

A stabilizált C vitamin láthatóan halványítja a bőrszínt és finomítja a bör 
textúráját 

150 ml tubus  

Eredmények 

1 órás kezelés után a bör láthatóan halványabb, 
tündöklöbb és a börszín egyenletesebb lesz.  
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 HALVÁNYÍTÓ, RAGYOGÁST FOKOZÓ ARCMASZK, 7db 

Intenzív börápoló kezelés 

Azonnali halványítás 

Használati utasítás:  
Egyszeri használatkor: Alkalmazza különleges alkalmak elött a látványos halványításért. 
Hét napos halványító kezelésként: Alkalmazza reggel és este a  Halványító Nappali Krém SPF30 vagy   
a  Halványító Éjszakai Krém elött.  

LAKOSSÁGI: 7 különálló zacskó referencia szám: 505700 

Hagyja fent 10 percig. Távolítsa el a Maszkot, a 
maradék terméket pedig 
körkörös mozdulatokkal 
masszírozza be a bőrbe.  

7 különálló zacskó 

A gyorsan ható maszk ideális kezdete a kezelésnek, mivel azonnali választ nyújt a 
pigmentációs problémákra.   
 
Intenzív kezelés, amely: 
 
- Tündöklövé teszi a börszínt nappali és esti programok előtt. 
- Azonnal kiegyenlíti a bör tónusát. 
- Helyreállítja a börszín ragyogását. 
  

10 perc után a börszín egyenletes és halványabb. 
 

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ            

PROGRAM OTTHON 

Tisztítsa le bőrét a 
Halványító Arclemosó Tej-
zselé-vel, majd a Tonikkal 
vagy a  Halványító 
Sminklemosó Olaj-al.  

Tegye fel a Maszkot. 
Kezdje a szemeknél az 
orr felé haladva, majd 
az orra és végül a száj 
felé.  
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 HALVÁNYÍTÓ SZÉRUM C VITAMINNAL, 23,5ml + 1,5ml 

Mélyreható kezelési KÚRA 

Halványító koncentrátum 

LAKOSSÁGI: A szett 23.5ml szérumot + 1.5g Tiszta C-vitamin ampullát tartalmaz, 
referencia szám: 505800 

Használati Utasítás: Alkalmazza reggel és este 14 napos kúraként. Ujjbegyei segítségével 
vigye fel a szérumot az arcra és nyakra, majd használja a Halványító Nappali Krém SPF30-t vagy 
a  Halványító Éjszakai Krémet.   

Távolítsa el a Tiszta C-
vitamin ampulla tetejét.   

Öntse bele a tartalmát a 
szérum adagolójába. Alaposan rázza fel.  

23.5ml Szérum + 1.5g Tiszta C-
vitamin ampulla 

 

14 napos kezelés után börszíne halványabb és a barna foltok 
kiterjedése is csökken. 

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ              

PROGRAM OTTHON  

Koncentrált formában tartalmazza a Melanoxyl és C-vitamin hatóanyagokat, 
amelyek alkalmazása gyors és látható eredményt hoz. A tisztított C-vitamint egy 
különálló ampullából lehet hozzáadni a halványító szérumhoz közvetlenül a 
használat elött, hogy megörizze annak hatásosságát.  

Intenzív kezelés amely: 
 
- Eltünteti a barna foltokat. 
- Halványítja és kiegyenlíti a börszínt. 
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LAKOSSÁGI: 50ml Tégely, ref. Szám:505500/TESZTER: 50ml Tégely, ref. Szám: 641500 
MINTA: 3ml Tubus, ref. Szám: 683500/SZALON: 100ml Tubus, ref. szám. 442500 

HALVÁNYÍTÓ NAPPALI KRÉM SPF30, 50ml 

Napi bőrápolás 

Védelmet nyújt az UV sugarak ellen, halványítja a börszínt 

Kiegészítö napi börápolás, amely segít: 
 
- Halványítani a börszínt 
- Megvédeni a bört az UV sugaraktól 
- Megelőzni a barna foltok megjelenését 
 

30 nap után a börszín láthatóan halványabb. 

Használati utasítás: Egész évben alkalmazható. 

50ml tégely 

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ                

PROGRAM OTTHON 

Letisztítás után használja 
minden reggel az ápolandó 
területekre (arc, nyak, kezek, 
stb.).   

Alkalmazhatja esténként a  
Halványító Éjszakai Krém 
kiegészítöjeként is.  
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HALVÁNYÍTÓ ÉJSZAKAI KRÉM, 50ml 

Intenzív éjszakai halványító ápolás 

Éjjel a stressztől és UV sugárzástól mentesen a bör sejtregenerációja felélénkül     
és fokozottabb elönyét élvezheti a börápoló termékeknek. 

A kiegészítő éjszakai bőrápolás segít: 
 
- Halványítani a börszínt 
- Megelőzni a barna foltok megjelenését 
- Hosszan megtartani a Halványító Nappali SPF 30 Krém hatását.  
 

30 nap után a börszín láthatóan halványabb. 

LAKOSSÁGI: 50ml Tégely, ref. Szám:505400/TESZTER: 50ml Tégely, ref. Szám: 641400 
MINTA: 3ml Tubus, ref. Szám:683400 

Használati utasítás: Egész évben alkalmazható. 
 

50ml tégely 

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ                

PROGRAM OTTHON 

Napi bőrápolás 

Letisztítás után alkalmazza 
minden éjjel az ápolandó 
területekre (arc, nyak, kezek, 
stb.).  

Alkalmazhatja reggel a  
Halványító Nappali SPF 30 krém 
kiegészítöjeként is.  
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HALVÁNYÍTÓ SMINKLEMOSÓ OLAJ, 200ml 

Letisztítók és sminkeltávolítók  

LAKOSSÁGI: 200ml Pumpás flakon, ref. Szám: 505300 

Használati utasítás: Egész évben használható reggel és/vagy este. 

Öntsön böséges 
mennyiségű olajat 
a  tenyerébe. 
 

Adjon hozzá vizet, 
amíg az olaj tejes 
állagú nem lesz.  

Alaposan öblítse 
le vízzel majd 
tonizáljon 

A Halványító Sminklemosó Olaj egy nagyon gyengéd és kényelmesen 
új módja a sminkeltávolításnak. Még a legnehezebben  
eltávolítható sminkeket (vízálló) is leoldja.   
Halványító aktív hatóanyagai megerösítik hatásosságát és kiegészítik 
a NEWHITE börápoló termékcsalád hatásait.  
 
 
 

A bör tökéletesen megtisztul és a börszín 
láthatóan halványabb lesz.  

 

200ml pumpás flakon 

Teljes sminkeltávolítás 

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ                

PROGRAM OTTHON 

Körkörös 
mozdulatokkal 
száradásig vigye 

fel a bőrére.    
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HALVÁNYÍTÓ ARCLEMOSÓ TEJ-ZSELÉ, 200ml 

Eltávolítja a sminket, tisztít és halványít 

200ml pumpás flakon 

A Halványító Arclemosó Tej-zselé különleges formulájának 
köszönhetően a smink gyorsan és hatásosan eltávolítható. Ez a 
frissítö emulzió könnyü állagú és puha, zsírmentes eredményt 
kölcsönöz.  Halványító aktív hatóanyagai megerösítik és kiegészítik a 
NEWHITE börápoló termékcsalád hatásosságát. 

 

A bör tökéletesen letisztított és a börszín 
láthatóan halványabb lesz.  

 

Használati utasítás: Egész évben használható, reggel és/vagy este. 

. 

LAKOSSÁGI: 200ml Pumpás flakon, ref. Szám: 505200 

Ujjbegyei segítségével, 
vagy vattakorongra 
helyezve könnyű 
körkörös mozdulatokkal 
vigye fel az arcra és a 

nyakra.  

Törölje, vagy öblítse le 
vízzel, majd 
tonizáljon. 

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ                

PROGRAM OTTHON 

Letisztítók és sminkeltávolítók 
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HALVÁNYÍTÓ ARCLEMOSÓ TONIK, 200ml 

Tonizál, felfrissít és halványít 

LAKOSSÁGI: 200ml Pumpás flakon, ref. Szám: 505100 

200ml pumpás flakon 

A Halványító Arclemosó Tonik tökéletesen eltávolítja a sminket és 
kellmes érzetet nyújt a letisztított bőr számára. Megszabadítja a 
bőrt a szennyeződésektől és méreganyagoktól. Halványító aktív 
hatóanyagai megerősítik és kiegészítik a NEWHITE bőrápoló 
termékcsalád hatásosságát. 
 

A bör tonizált, felfrissült és a börszín 
láthatóan halványabb. 

Használati utasítás: Egész évben alkalmazható, reggel, a nap folyamán vagy este. 

Vattakorong 
segítségével vigye fel 
az arcra és a nyakra. 
Kerülje a 
szemkörnyéket.  

PROFESSZIONÁLIS BöRÁPOLÓ               

PROGRAM OTTHON 

Letisztítók és sminkeltávolítók 
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A GYÓGYSZERGYÁRI ELŐÍRÁSOK TISZTELETBEN TARTÁSÁVAL 

A termékek: 

 

PARABEN MENTESEK 

NEM TARTALMAZNAK MESTERSÉGES 
SZINEZÖANYAGOT 

NINCSENEK ÁLLATOKON TESZTELVE 

 

... a börbarát tulajdonságokért  

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABVÁNY SZERINT 

A GUINOT NEWHITE termékeinek megalkotása és gyártása gyógyszergyári 
szabványok precíziójával készült. A GUINOT Laboratórium azon ritka nemzetközi 
kozmetikai manufaktúrának a kategóriájába tartozik, amely a legmagasabb minőségi 
szabványnak felel meg a Bureau VERITAS Nemzetközi Tanúsítvány szerint: ISO 22 
716. 
 
A tanúsítvány garantálja a gyártási szabvány magas szintű minőségét: tiszta szobák, 
folyamatosan ellenőrzött tisztított viz és minden egyes termék tökéletes nyomon 
követhetősége. 

BöRÁPOLÓ TERMÉKCSALÁD GYÁRTÁSA SZIGORÚ 

MINöSÉGI ELöÍRÁSOK SZERINT 
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A Guinot létrehozza a newhitebyguinot.com weboldalt, amely teljes egészében 
a NEWHITE börápoló programról szól. Segítséget nyújt a vendég számára, hogy 
mikor használjanak otthoni termékeket és használati tippeket is nyújt a 
NEWHITE termékekhez.  

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

NEWHITE BÖRÁPOLÓ PROGRAM 

NEWHITEBYGUINOT.COM WEBOLDAL 

HALVÁNYÍTÓ ARCMASZK 

Magyarul egyelőre még nem érhető el 

Magyarul egyelöre még nem érhetö el 



 

 

16 

A SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERAPEUTA olyan kezelést ajánl, amely: 

- Lassítja az UV sugarak okozta melanin termelődését  
 

- Csökkenti a kezdeti melanin szintet 

KONZULTÁCIÓ 

ELŐÍRÁS 

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLJA:  

A BŐRSZÍN HALVÁNYÍTÁSA  

- Mióta vannak barna foltok a börén? 

- Milyen körülmények között jelentek meg?  

- Használ fényvédőt? 

- Hormonális változáson megy keresztül (gyógyszeres kezelés, 
terhesség, stb.)? 

- Hogyan reagál böre a napra? 

- Használ fényvédöt? 

- Volt a közelmúltban halványító börápolási kezelése? 

- Hogyan és mennyi ideig tartott? 

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLJA:  

LÁTHATÓ HALVÁNYÍTÁSA A BARNA FOLTOKNAK 

A VENDÉG: 
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Szalon                              
Előírás 

KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI®  
Elöírás 

A szépségápolási 
kezelések sztárja a még 

szebb börért 

Helyreállítja a ragyogást      
és láthatóan halványítja        

a barna foltokat 

Letisztítók és sminklemosók 

Halványító Nappali 

Krém SPF 30 

Halványító Éjszakai 

Krém 

  

 

Halványító, Ragyogást  
Fokozó Arcmaszk 

Halványító C-vitamin Szérum 

 Halványító 

Sminklemosó Olaj 

Halványító Tonik 

Napi Börápolás 

Mélyre ható 
Kezelés Kúra 

 Halványító Arclemosó 
Tej-zselé 

ELŐÍRÁS 

SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉL: 

HALVÁNYÍTÁS 

Intenzív Bőrápoló 
Kezelés 
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MELANOXYL 
 
Hatás: Halványít 
 
A káposztafélék családjába tartozó repce kivonatából származó aktív hatóanyag, amelynek 
fehérjéje hidrolizált és erjesztéssel került továbbfeldolgozásra. Ez az a fehérje, amely 
halványító hatással rendelkezik. A Melanoxyl nem csak csökkenti a tyrozináz enzim 
hatását a melanin képzödés során, de a melanocitákban lévő melanin mennyiségét is 
csökkenti. A bör kevésbé szinezödik el és a korral járó foltok kiegyenlítödnek. 
 

STABILIZÁLT C VITAMIN 
 
Hatás: szabadgyök megkötö és antioxidáns anyag, stimulálja a kollagén szintézist és 
helyreállítja a bör ragyogását 
 
A C-vitamin, vagy aszkorbinsav, olyan friss gyümölcsökben és zöldségekben található 
meg, mint a kiwi, a paradicsom és a citrusfélék. Ez a vitamin nélkülözhetetlen a test 
megfelelö müködéséhez és az alábbi elönyökkel rendelkezik: 
Mindenek elött szabadgyök megkötö és antioxidáns hatású. Védelmet nyújt a bőr és a 
bőr szövetei számára (különösképpen a sejtmembránok számára) azáltal, hogy csapdába 
ejti a szabadgyököket és megakadályozza azok kialakulását, amely megmagyarázza miért 
elönyös a bör öregedésével szemben. Megelözö szerepet játszik az UV sugárzás 
károsító hatása ellen, amely a legföbb okozója a szabadgyökök kialakulásának és a bőr 
öregedésének. 
Élénkíti a kollagén szintézist és nélkülözhetetlen koenzimként szerepel az irha 
regenerációjában. 
Végezetül a tyrozináz enzim megkötöje, amely enzim a természetes barnulásért felelös, 
így halványító hatása van. Mindezek felett, mivel savas pH értékkel rendelkezik, 
természetes hámlasztó is, amely élénkíti a bör ragyogását, kisimítja a bör felszínét és 
láthatóan korrigálja pigmentált egyenletlenségeket. 

A termékcsaládban található aktív                
összetevök részletes ismertetése 
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SEJTÉLET KONCENTRÁTUM (a Halványító Ejszakai Krémben)  
 
Hatás: sejtregeneráló 
 
56 biológiailag aktív hatóanyagokból álló komplex, nélkülözhetetlen a sejtek életéhez és a 
hám sejtjeinek regenerálódásához. Tartalmaz: 
- aminosavakat: alanine, arginine, aspartic sav, glutamic sav, cysteine, glutamine, 
glycine, histidine, hydroxyproline, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, 
proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine és valine. 
- vitaminokat: ascorbin sav (C), biotin (H), calcium pantothenate (B5), folic sav (B), 
Niacin (PP or B3) és Niacinamide, pyridoxal HCl (B6), Riboflavin (B2), tocopheryl acetate 
(E), thiamine HCl (B1), és vitaminokhoz hasonló anyagokat: inositol (B), ethyl oleate, 
linoleate és linolenate (F). 
- Biológiailag aktív hatóanyagokat: guanine, thymine, adenine, adenosine phosphate 
(or AMP), adenosine triphosphate (vagy ATP), cholesterol, glucose, ribose, desoxyribose, 
glutathione, xanthine, hypoxanthine, uracil, DNS és RNS. 
- A sejtélethez szükséges más aktív hatóanyagokat: magnesium sulphate, potassium 
chloride, calcium chloride, sodium phosphate, sodium Chloride, anhydrous sodium 
phosphate és sodium acetate. 

 
 


