
Primissima
Tratament facial profesional de 
exfoliere
Prezentare tehnică



‘’CFWS’’ SISTEM INOVATIV
 7 molecule de acid

Vagheggi a creat un tratament chimic, ce exfoliază suprafața pielii, în timp ce 
regenerează și oferă fermitate dermei. Un tratament de înaltă performanță pentru o 

piele perfectă: discolorațiile sunt uniformizate, ridurile sunt micșorate, pielea este 
revitalizată, netezită și radiantă, toate aceste lucruri în siguranță totală.

Eficiența ridicată a tratamentului gamei Primissima se bazează pe „un sistem continuu 
de umezire" care hidratează straturile de la suprafața pielii în mod continuu, pentru a 

obșine o exfoliere șoc în siguranță.



7 MOLECULE DE ACIZI

Faza I 
Stimularea procesului de 

umezire

Umezește straturile de 
la suprafața pielii 

gradat și continuu

Faza II
Expansiunea 

membranelor celulare 
și a rupturii

Exfolierea totală a reziduurilor cornoase

REZULTATE IMEDIATE – ACȚIUNE ȘOC CU 
MAXIMUM DE TOLERABILITATE



Piele ta se regenerează constant. Din această cauză, se pot aduna straturi de piele moartă peste 

tot pe corp. Exfolierea ajută la eliminarea acestor straturi, dezvăluind în mod imediat o piele mai 

sănătoasă, mai luminoasă, în mod imediat.

CFWS “sistem continuu de umezire”

Ce face tratamentul Primissima atât de special este sistemul exfoliant revoluționar de „umezire 

continuă”, unde diverși acizi și molecule umede sunt meticulos selectate conform procentelor și 

sinergiei specifice.

Alegerea moleculelor este doar punctul de plecare. Alchemia reală constră în combinația perfectă 

și în sistemul utilizat pentru distribuirea acestora pe stratul cornos.

Primissima
Tratament facial profesional de exfoliere



După 
curățare

După Peel 1 și 
Peel 2 

La sfârșitul 
tratamentului

PRIMISSIMA : 1 tratament



GLUCONOLACTONĂ

Aceasta este un acid polihidroxil cu acțiune hidratantă puternică, 

pe termen lung. Este un anti-oxidant eficient, ajută la regenerarea 

barierii pielii și o protejează împotriva efectelor adverse ale 

acidului glicolic. Nu fotosensibilizează pielea.

ACID GLICOLIC

Acest acid este extras din trestia de zahăr, sfeclă și struguri cruzi. 

Umple spațiile dintre lamele și penetrează straturile epidermei. 

Interacționează, de asemenea, cu derma, îmbunătățind circulația 

și livrarea substanțelor nutritive, stimulând producția de colagen și 

fibre elastice.

MOLECULE ACTIVE DE CFWS



ACID MALIC – ACID EXTRAS DIN MĂR

Un AHA (alfahidroxilacid) este conținut în fructe și legume. 

Joacă un rol important în producerea de energie celulară.

ACID LACTIC

Un acid alfahidroxilacid cu proprietăți super hidratante, se 

găsește în mod natural în corpul uman și în mâncare.

ACID CITRIC

Un alfahidroxilacid găsit în fructele citrice; are proprietăți 

exfoliante și regenerative.



ACID MANDELIC
Acidul mandelic este un alfahidroxilacid derivat din extract de migdale amare. Recunoscut drept 

un exfoliant foarte eficient, nu sensibilizează pielea la lumină și poate fi folosit pe persoane cu o 

piele foarte palidă. Este recomandat în mod special pentru tratarea imperfecțiunilor pielii cauzate 

de acnee, îmbătrânire și hiperpigmentare.

ACID PIROLIDON CARBOXILIC
Este un amino-acid derivatic, un umectant excelent, susținând hidratarea prin abilitatea sa de a 

atrage și a menține apa din atmosferă la suprafața pielii. Se găsește în mod natural în piele ca un 

component hidratant.



VITAMIN A - RETINOL
O vitamină solubilă în grăsime, găsită în natură. Acțiunea sa 

antioxidantă combate radicalii liberi, reduce semnele de îmbătrânire a 

pielii, ridurile, stimulând regenerarea naturală a pielii.



Sistemul de exfoliere inovativă ‘’CFWS’’ este întărit și controlat de un ingredient activ special extract din fructul pasiunii 

Peruvian, ce este obținut dintr-un lanț de produse sustenabile. Acest ingredient activ ajută la regenerarea pielii de la 

suprafață, reorganizând structura dermei pentru a oferi pielii un aspect ferm și remodelat.

Passiflora edulis
Floarea pasiunii este o plantă erbacee, care produce fructul pasiunii, 

bogat în special, în vitamina C. Ingredientul activ utilizat în gama 

Primissima este obținut din semințele sale, utilizând un proces ecologic, 

ce asigură lanțul producției 100%. Este un concentrat nesaponificabil, 

cea mai activă fracție de uleiuri bogate în lipide prețioase, vitamine, 

polifenoli, care sunt extrași din ulei, printr-un proces patentat de 

distilare moleculară. Acest ingredient activ a câștigat medalia de aur 

pentru cel mai bun ingredient în  'In Cosmetic Global Award' pentru 

marker-ul său de stimulare; moleculele piellii implicate în regenerarea 

și remodelarea pielii.
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2. Passiflora 
edulis

Reorganizarea structurii dermale

1. Sistem   
CFWS

Inovația și eficacitatea gamei Primissima:

Regenerarea suprafeței pieliiExfolierea suprafeței pielii

Stimularea fibroblastelor



Testele In-vitro asupra reconstrucției pielii demonstrează:

1. Stimulează și regenerează în mod eficient trei nivele de 

piele

• Epiderma; creșterea keratinocitelor cu 32%

• Derm; 72% creștere a fibroblastelor și 27% migrația către 

zona ce urmează a fi regenerată

• Joncțiunea derm-epidermă; creșterea colagenului 183%.

2.   Reorganizarea dermului, cu un efect de remodelare și 

fermitate, precum și creșterea mareker-ilor  moleculari:

+ 87% colagen + 44% lumican      + 108% fibromodulin

Plagă artificală T0 cu o cultură de fibroblaste

T72h cu activ: proliferarea și migrarea 
fibroblastelor

Test asupra ingredientului activ Passiflora edulis:



Teste clinice

Un dublu test pe nevăzute in-vivo a fost aplicat pe 48 de femei, din 2 grupuri diferite de vârstă, pentru a 

compara o cremă regenerantă, ce conține ingredientul  activ Passiflora și o alta fără acest ingredient. 

După realizarea unui exfolierei profunde a pielii, fiecare frup a aplicat crema respectivă de 2 ori pe zi 

timp de 14 zile consecutiv. Produsul ce conține ingredientul activ a demonstrat rezultate mai bune, atât 

ca efecte regenerante, cât și calmante.



OVĂZ COLOIDAL
Ovăzul este o plantă erbacee, iar cerealele pe care le produce oferă o varietate 

largă de beneficii. Când a crescut complet, are proprietăți excelente de calmare.

ALFA-BISABOLOL
Este obținut prin distilarea uleiului esențial de mușețel. Are proprietăți calmante și 

anti-inflamatoare; este utilizat pentru a trata tulburările de depigmentare a pielii.

ALOE
Această plantă cărnoasă conține mucopolizaharide, ce susțin stimularea 

mecanismelor de apărare ale corpului, proprietățile sale sunt emoliente și 

calmante; de asemenea conține vitamine și minerale ce asigură cantitatea 

necesară de oxigen pentru țesuturi, pentru a îmbunătăți circulația sângelui.



KIT PRIMISSIMA 
Tratament facial profesional de exfoliere

Primissima este un tratament profesional de exfoliere 

recomandat pentru problemele de 

hiperpigmentare (puncte negre), riduri, foto-

îmbătrânire, îngroșarea pielii, imperfecțiunile pielii, 

precum cicatricile post-acnee, pori dilatați sau 

pregătirea pielii pentru tratamentele medicale de 

înfrumusețare.

Testat dermatologic. 
Testat pentru conținutul de nichel.



Produse profesionale



PEEL ONE - Tratamentul exfoliant 1
O sinergie, ce conține acid mandelic, malic, citric și pirolidon 

carboxilic, gluconolactonă și uree; funcționează ca un booster pentru 

a îmbunătăți acțiunea tratamentului 2.

PEEL TWO - Tratamentul exfoliant 2
Tratament profesional șoc, ce conține acid glicolic, mandelic, 

malic, ce reface instant stratul cornos.

A se utiliza alături de masca din material, inclusă în kit.



MASCĂ REGENERANTĂ - Mască facială
Normalizează parametrii pielii, regenerează și calmează, 

grație concentratului din extract de Fructul Pasiunii, unt de 

Shea, ulei de Jojoba, vitamina E, pantenol, kaolin, oxid de 

zinc, ovăz coloidal, amidon de orez.



Renew skin - Cremă de față

Pentru a asigura siguranța și eficacitatea tratamentului profesional, respectați întotdeauna 

protocolul Vagheggi ca frecvență și durată a aplicației, recomandând produsul Primissima 

pentru acasă. Este, de asemenea, importantă, utilizarea de către clienți a picăturilor 

Anti-poluare SPF 50+ Vagheggi în timpul zilei pentru a preveni reacțiile sensibile la razele de 

soare.

Textură cremoasă, ce completează tratamentul cu acid 

mandelic, malic, gluconolactonă, acid pirolidon carboxilic, 

retinol, ulei de cocos, unt de shea, acid hialuronic, 

beta-glucan, vitamina E, extract de fructul pasiunii.



Atenționare:

Înainte de utilizarea acestui tratament, realizați un test de sensibilitate, pe braț. Vă rugăm, consultați protocolul Vagheggi cu 
privire la frecvența și durata aplicării. Acest produs poate sensibiliza pielea la razele soarelui și o poate predispune la arsurile 
solare, prin urmare este necesar să folosiți Picăturile Anti-poluare SPF 50+ Vagheggi Emozioni Plus. 

Evitați expunerea la soare, iar în cazul în care o faceți, aplicați o cremă solară SPF50+. Aveți grijă să evitați contactul cu ochii și 
membranele mucoase. Este recomandat să vă acoperiți ochii în timpul tratamentului; în cazul unui contact cu ochii, clătiți cu 
apă din abundență și consultați un doctor. 

Nu aplicați produsul pe pielea cu crăpături (răni, dermatită, arsuri sau boli de piele) sau pe tatuaje. 
Produsul este doar pentru adulți; a se păstra departe de copii. Uz extern. Nu folosiți în timpul sarcinii sau alăptării. 

Nu utilizați tratamentul în același timp sau cu 24 de ore înainte de aplicarea exfolianților sau tratamente cu conținut de acid 
retinoic, fenol, TCAs, acid salicilic, alfahidroxilacizi sau tratamente cu laser.

Nu urmați sesiuni de bronzare (artificială sau naturală) în timpul perioadei cu tratamentul intensiv (a se consulta fișa tehnică a 
gamei Linea). 



PRODUSE
DOZĂ PENTRU 

TRATAMENT INDIVIDUAL
MOD DE UTILIZARE

CURĂȚARE 
FIZIOLOGICĂ

Soluție de curățare pentru 
Ochi și Buze 

3ml
Aplicați Soluția de curățare pentru Ochi și Buze pe o dischetă de 
bumbac și îndepărtați machiajul cu blândețe. 

Cremă de curățare
Emozioni Plus

5ml
Curăță fața, gâtul și linia gâtului. Masați crema cu blândețe, apoi 
clătiți cu apă.

ACȚIUNE DE 
NETEZIRE

Primissima Kit profesional de 
exfoliere Peel One

5ml

Acoperiți ochii cu două dischete din bumbac în formă de semilună. 
Aplicați 5 ml de PEEL ONE, uniform, pe față, gât și linia gâtului, cu 
ajutorul unei pensule. Lăsați să acționeze pentru 2 minute, apoi 
îndepărtați orice exces de produs, folosind dischete din bumbac 
uscate. 

Primissima Kit profesional de 
exfoliere Peel Two 10ml x 2

Umpleți recipientul de măsurat cu 5 ml din solușia PEEL TWO, apoi 
aplicați pe față, gât și linia gâtului, cu ajutorul pensulei. Desprindeți 
o mască din „material” din săculeț și aplicați-o pe față. Utilizați 
pipeta pentru a umezi masca cu 10 ml din produsul pe care l-ați 
măsurat anterior în recipient. Așezați un șervețel pe gât, linia 
gâtului și aplicați 5 ml de produs, utilizând aceeași tehnică ca pe 
față. Lăsați să acționeze pentru 10 minute (calculați timpul începând 
cu momentul în care produsul este aplicat cu pipeta; în timp ce 
purtați masca, puteți experimenta anumite mâncărimi și puteți 
observa o ușoară roșeață a pielii; această a doua reacție nu este un 
indice al eficienței tratamentului, prin urmare nu ar trebui să 
așteptați până înainte de îndepărtarea măștii). Îndepărtați masca, 
șervețelul și produsul cu dischete de bumbac umezite cu apă. 
Curățați de cel puțin 2 ori pentru a îndepărta tot produsul rămas.

MASCĂ 
FUNCȚIONALĂ

Primissima Kit profesional de 
exfoliere- Mască regenerantă 15ml

Aplicați un strat de mască pe față, gât și linia gâtului, cu ajutorul 
pensulei. Lăsați să acționeze timp de 15 minute, apoi îndepărtați cu 
apă.

PAS FINAL

Primissima Kit profesional de 
exfoliere- Renew skin

3 picături

Aplicați crema pe față (inclusiv pe zona din jurul ochilor) și masați cu 
blândețe până la absorbția completă.

Picături Anti-poluare
Emozioni Plus SPF 50+ 

Aplicați 3 picături și masați până la asborbția completă.
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Produse pentru acasă
Primul sistem de peeling profesional pe care îl poți folosi 
acasă.



DISCHETE EXFOLIANTE REGENERANTE
Tratament șoc de exfoliere
Un complex din acizi de 20%, ce conține: acid glicolic, mandelic, malic, citric, 
lactic, carboxilic pirolidon și gluconolactonă.
70 dischete pre-umezite, ce exfoliază, regenerează și minimalizează 

imperfecțiunile pielii (hiperpigmentare, semne de îmbătrânire a pielii, riduri, etc.).

A se folosi atât dimineața, cât și seara pentru pielea mixtă/ grasă. Pentru pielea 

normală sau uscată, utilizați o dată până la 3 ori pe săptămână.

Aplicați cu blândețe pe față, gât, decolteu și partea superioară a mâinilor, lăsați 

să acționeze pentu 1-3 minute, apoi clătiți cu apă. O senzație ușoară de 

furnicături este normală după aplicare..

Recomandări:

- a se repeta periodic de-a lungul anului pentru menținerea și prelungirea efectelor 

tratamentului profesional Primissima. 

- utilizați ca exfoliant, oricând pielea este fadă sau neuniformizată, pentru un aspect 

neted și luminos.



RENEW SKIN – Cremă de față
Această cremă relaxează pielea, grație combinației dintre acidul 

malic, mandelic și gluconoloactonă. Extractul din semințe de 

Floarea-Pasiunii și retinolul oferă o piele uniformă. Pielea este 

netedă, radiantă și omogenă, grație uleiului de cocos, unt de 

shea, acid hialuronic, beta-glocan și vitamina E.



Toate produsle din gama Primissima au fost testate sub control dermatologic și 
conținut de nichel.

100% MADE IN ITALY

NU DOAR EXFOLIAZĂ, DAR RESTRUCTUREAZĂ DERMUL.

SISTEM “CFWS” INOVATIV, CE FURNIZEAZĂ 7 MOLECULE DE ACID ÎN SINERGIE CU EXTRACTUL MOLECULAR 

DISTILAT DIN FLOAREA PASIUNII.

PIELEA PRIMEȘTE UN NOU ASPECT PE VIAȚĂ: ESTE REGENERAT, RESTRUCTURAT ȘI REMODELAT.

ARE UN EFECT STIMULANT ASUPRA TRATAMENTELOR ULTERIOARE.

PREGĂTIREA IDEALĂ A PIELII PENTRU ALTE TRATAMENTE MEDICALE DE ÎNFRUMUSEȚARE.

PRIMUL SISTEM DE PEELING PROFESIONAL PE CARE ÎL POȚI FOLOSI ACASĂ.



PRIMISSIMA, TARGET COSMETIC
Stimulează activitatea keratinocitelor și a fibroblastelor, exfoliează și oferă fermitate dermului. 
Booster pentru orice activitate cosmetică ulterioară.



Piele îmbătrânită cu 

riduri
- Reduce ridurile

- Crește luminozitatea

- Uniformizează culoarea

- Crește hidratarea

- Netezește pielea

Piele mixtă sau grasă
- Îmbunătățește 

condițiile igienice 

alterate ale pielii

- Îndepărtează stratul 

keratinic, ce 

obstrucționează foliculii

Piele fadă, cu 

discolorație
- Eliminiă treptat celulele 

pigmentate

- Stimulează microcirculația

- Ajută la penetrarea 

ingredientelor active, ce 

inhibă melanogeneza

- Iluminează și 

uniformizează pielea

Pentru toate vârstele și 

tipurile de piele
- Hidratează, netezește, 

luminează

- Previne efectele poluării 

urbane

TARGET:
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