PEELINGI MEDYCZNE
Głębokie peelingi medyczne pomagają w likwidacji przebarwień, blizn potrądzikowych, czy
w spłyceniu zmarszczek, gdyż wspomagają naturalne procesy regeneracji i odmłodzenia
skóry.
EASY TCA PAIN CONTROL
Innowacyjny peeling na bazie TCA (kwas trójchlorooctowy) o nazwie Easy TCA Pain
Control to przełomowe osiągnięcie w grupie peelingów medycznych.
Easy TCA Pain Control ma ulepszoną, opatentowaną formułę, dzięki której możemy
uzyskać jeszcze lepsze efekty przy głębokich przebarwieniach i drobnych
zmarszczkach,przy jednoczesnym zminimalizowaniu odczuć bólowych, towarzyszących
zwykle terapii kwasem trójchlorooctowym.
Działanie Easy TCA Pain Control polega na progresywnej odnowie komórek skóry.
Roztwór peelingu dogłębnie modyfikuje przenikalność skóry i pozwala na szybką oraz
głęboką penetrację naskórka i skóry właściwej.
WSKAZANIA:
Fotostarzenie i wiotkość skóry
Rozstępy
Blizny potrądzikowe
Przebarwienia
ZALETY:
Szybki
Prosty
Bezpieczny
Powtarzalny
Brak ograniczeń co do fototypu skóry,
Brak ograniczeń wiekowych
Peeling nie eliminuje pacjenta z życia.
Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że w 2,3,4 dobie występuje grubopłatkowe złuszczanie.
Daje znakomite efekty w leczeniu przebarwień i średnio głębokich zmarszczek.
Zabiegi wykonuje się w seriach, na ogół 3 - 4 zabiegi w odstępach 8 - 15 dni.
Easy TCA Pain Control posiada certyfikat CE i jest zarejestrowany jako wyrób medyczny.

ANTI ACNE
TERAPIA PRZECIWTRĄDZIKOWA
Linia ANTI ACNE bazuje na aktywnej substancji jaką jest pochodna kwasu salicylowego
(kwas salicylowy połączony z łańcuchem lipidowym) w różnych stężeniach: 10%, 20%,
30% i naturalnym pH ok. 3.
Dzięki swoim właściwościom cząsteczki kwasu salicylowego przenikają w głąb skóry
nawet do mieszków włosowych. Peel Mission Anti Acne wpływa na oczyszczenie porów
i zapobiega powstawaniu wyprysków. Dzięki właściwościom antybakteryjnym likwiduje
bakterie acne odpowiedzialne za powstawanie trądziku.
Peeling ANTI ACNE działa złuszczająco na skórę. Klient może odczuwać podczas zabiegu
charakterystyczne szczypanie skóry. Podczas cyklu zabiegów mogą wystąpić

zaczerwienienia, podrażnienia skóry. Nie należy zrywać złuszczającego się naskórka, aby
regeneracja skóry nastąpiła bez blizn.








Zabiegi Peel Mision linii ANTI ACNE wpływają na:
redukcję trądziku,
oczyszczanie zaskórników,
spłycenie blizn potrądzikowych,
zmniejszenie porów na skórze,
rozjaśnienie przebarwień potrądzikowych,
działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie,
reguluje wydzielanie sebum (łój skórny)
AMBER PEEL
LINIA Z KWASEM HYDROKSYBURSZTYNOWYM
Kwas hydroksybursztynowy (kwas jabłkowy) w naturze występuje w jabłkach,
przeważnie niedojrzałych, a także w winogronach oraz owocach agrestu. Należy do grupy
kwasów AHA.
Peeling na bazie kwasu hydroksybursztynowego (jabłkowego) dostępny jest w dwóch
stężeniach 10% i 20%. W niskim stężeniu działa nawilżająco i rozjaśniająco. Natomiast
w wyższym stężeniu działa wygładzająco oraz zmiękcza zrogowaciały naskórek.
W czasie zabiegu produktami linii Amber Peel klient może odczuwać intensywne
szczypanie i swędzenie, które wraz z upływem czasu staje się coraz słabsze.
Kwas jabłkowy pomimo mocnych odczuć nie powinien powodować złuszczana naskórka.
Produkty z linii Amber Peel są przeznaczone są do pielęgnacji całorocznej, również latem.
LIGHTENING
TERAPIA PRZECIW PRZEBARWIENIOM
Linia LIGHTENING bazuje na aktywnej substancji jaką jest kwas mlekowy w różnych
stężeniach: od 15% do 80% o pH od 1,8 do 2,8
Kwas mlekowy jest naturalnym składnikiem i syntetyzowany jest w laboratoriach firmy
w wyniku fermentacji cukru przez bakterie Lactobacillus.









Zabiegi Peel Mission linii LIGHTENING wpływają na:
rozjaśnianie przebarwień,
regenerację skóry z fotouszkodzeniami,
spłycenie i wygładzenie zmarszczek,
wzmacnianie i nawilżenie skóry,
zmniejszenie produkcji sebum,
redukcję zmian trądzikowych,
spłycenie zmarszczek i blizn

Peelingi linii LIGHTENING często stosujemy jako uzupełnienie do terapii
przeciwtrądzikowej serią Anti Acne ponieważ:
 pielęgnują cebulki włosowe i oczyszczają mieszki,
 likwidują bakterie odpowiedzialne za powstawanie trądziku.

ANTI AGE
TERAPIA ODMŁADZAJĄCA, PRZECIWZMARSZCZKOWA
Linia ANTI AGE stworzona jest na bazie aktywnej substancji, jaką jest kwas glikolowy
w różnych stężeniach: 30%, 50%, 70% pH od 0,8-2,8.
Jest to czysta substancja bez żadnych dodatkowych składników, dzięki czemu peeling jest
skuteczniejszy i bezpieczniejszy.
Laboratoria firmy EMPIRE Skin Care Solutions produkują kwas glikolowy z soku trzciny
cukrowej. Jest to bardzo mała cząsteczka, dzięki czemu bardzo dobrze przenika przez
skórę. Dzięki temu warstwa zrogowaciała naskórka złuszcza się z siłą adekwatną do
stężenia kwasu jakiego użyliśmy. Głównym zadaniem kwasu glikolowego jest odmłodzenie
i poprawa wyglądu skóry.












Zabiegi Peel Mision linii ANTI AGE wpływają na:
zmniejszenie zmarszczek,
spłycenie blizn,
przyspieszają odnowę komórkową
zmiękczają i wygładzają skórę, poprawiają jej barwę i fakturę,
odbudowę włókien sprężystych i poprawę elastyczności skóry,
zwiększenie produkcji włókien kolagenu i mukopolisacharydów,
przyśpieszają odnowę komórkową,
rozjaśnienie plam pigmentowych i przebarwień,
oczyszczają skórę,
regulują zaburzenia rogowacenia
SKIN REVITAL BIOREWITALIZACJA SKÓRY
Linia SKIN REVITAL bazuje na składniku aktywnym jakim jest kwas migdałowy w
stężeniu od 40% do 60% i pH od 0,8 do 1,5. Kwas migdałowy syntetyzowany jest w
laboratoriach firmy z wyciągu gorzkich migdałów. Peeling Skin Revital stosowany jest w
lecie jako alternatywa do zabiegów serii Anti Age, Anti Acne, Lightening.









Linia SKIN REVITAL posiada następujące działanie:
antybakteryjne,
odkażające,
oczyszczające,
powoduje spłycenie drobnych zmarszczek,
poprawia fakturę skóry,
wpływa na redukcję trądziku, melasmy i uszkodzeń posłonecznych,
nie powoduje podrażnienia skóry, nie uwrażliwia na słońce.

PEELING MEDYCZNY PQAGE
PQAGE - PEELING LIFTINGUJĄCY DO BIOREWITALIZACJI SKÓRY
PQAGE to wyrób medyczny na bazie 34% kwasu trójchlorooctowego(TCA), kwasu
kojowego, nadtlenku mocznika i koenzymu Q10, przeznaczony wyłącznie do użytku
profesjonalnego.
Peeling o właściwościach liftingujących, głęboko odżywia skórę, stymulując ją do

wewnętrznej odnowy. Skutecznie zwalcza niedoskonałości, nie wywołując przy tym
szkodliwych skutków ubocznych.
Zabieg PQAGE to doskonała propozycja dla osób, które poszukują nieinwazyjnych i
szybkich sposobów na piękną i zdrową skórę.
Kuracja może być wykonywana o każdej porze roku – również latem – oraz łączona z
innymi procedurami.

WSKAZANIA:
 Utrata napięcia i jędrności skóry twarzy i ciała
 Skóra trądzikowa
 Rozstępy
 Blizny
 Przebarwienia
 Skóra wrażliwa
ZALETY PQAGE:
 Biorewitalizacja skóry bez użycia igły
 Zabieg bezbolesny, bez konieczności rekonwalescencji po nim
 Prosty i krótki – trwa ok. 30-40 minut
 Bez ryzyka fotouczuleń - może być wykonywany również latem
EFEKTY ZABIEGU:
 Natychmiastowe działanie anti-aging
 Poprawa napięcia skóry
 Rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu oraz wewnętrznej partii ud, ramion i piersi
 Usunięcie rozstępów i blizn
 Wygładzenie skóry i redukcja zaskórników
 Zwalczenie przebarwień

