SIMPLE WAY TO GET PERFECT SKIN

HOME USE

Polityka jakości
Peel Mission® to marka, która w kwestii jakości i profesjonalnego zarządzania nie uznaje
kompromisów. Nadrzędny cel firmy stanowi zadowolenie i zaufanie naszych Klientów.
Bierzemy pełną odpowiedzialność zarówno za spełnianie wymagań prawa polskiego, jak oraz
sprawdzonych i powszechnie stosowanych światowych standardów (ISO, GMP).

Mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów i wysoką jakość produkcji, nasza firma działa
w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. Good Manufacturing Practice).
Certyfikat GMP to gwarancja stosowania rygorystycznych wymagań jakości w odniesieniu
do procesu produkcji, surowców oraz pełnej kontroli nad ich pochodzeniem.

O marce
Marka Peel Mission® specjalizuje się w zwalczaniu problemów skórnych takich jak: trądzik,
przebarwiania, zmarszczki, blizny, rozstępy, popękane naczynka. Opracowano specjalną formułę, która wspiera
działanie zabiegów kosmetycznych i wydłuża efekt.

Marki, które uzupełniają pielęgnację Peel Mission®

Podwójna siła regeneracji skóry:
› wysokie stężenia kolagenu i pantenolu,
› lekka konsystencja, bardzo dobrze się wchłania.

Produkty charakteryzujące się najdłużej utrzymującymi się właściwościami
ochronnymi przed promieniami UVA i UVB:
› krem bloc zapewnia aż ośmiogodzinne zabezpieczenie skóry przed UVA i UVB
› spray bloc to ultrakomfortowa w aplikacji mgiełka SPF
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Demakijaż wacikiem
DUŻA POJEMNOŚĆ - AŻ 0,5L !
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NIE SZCZYPIE W OCZY!
Idealny do demakijażu okolicy oczu.

CERA SUCHA

CERA TŁUSTA I MIESZANA

CERA WRAŻLIWA

Dzięki zawartości destylatu z płatków róży działa
łagodząco, relaksująco i przeciwzapalnie. Doskonale
nawilża.

Zawiera kwas rozmarynowy, dzięki czemu działa
lekko ściągająco, reguluje wydzielanie sebum.
Ma działanie antyseptyczne i antyoksydacyjne.

Zawiera w składzie rumianek, który ma działanie
łagodzące, rozluźniające i nawilżające. Ma działanie
przeciwzapalne.

0%

sztucznych barwników		

SLS-u		

PEG-ów		

silikonów		

parabenów		

donorów formaldehydu

Demakijaż wykonywany za pomocą dłoni i pianki Pianka 200 ml

UPREMOVER

NIE SZCZYPIE W OCZY!

NIE ZAWIERA DETERGENTÓW !

Pianka do demakijażu.

FOAM BEFORE COSMETIC PROCEDURE
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CERA SUCHA

CERA TŁUSTA I MIESZANA

CERA WRAŻLIWA

Wyciąg z liści szałwii sprawia, że pianka doskonale
tonizuje i nawilża skórę. Ma również właściwości
odświeżające i przeciwzapalne.

Dzięki zawartości wyciągu z drzewa herbacianego działają
na skórę przeciwzapalnie i oczyszczająco. Reguluje pracę
gruczołów łojowych i hamuje powstawanie zaskórników
oraz wykwitów ropnych.

Zawiera wyciąg z rumianka pospolitego, dzięki czemu ma
zastosowanie do skóry podrażnionej, wrażliwej. Posiada
silne działanie łagodzące, rozluźniające oraz nawilżające.

0%

sztucznych barwników		

SLS-u		

PEG-ów		

silikonów		

parabenów		

donorów formaldehydu

Mycie twarzy żelami upWASHING

Żel 250 ml

Profesjonalna linia żeli do mycia twarzy z serii
Therapeutic ACID GEL Line przeznaczonych do redukcji trądziku,
przebarwień oraz do cery wrażliwej.

HYPERPIGMENTATION SKIN

ACNE SKIN

SENSITIVE SKIN

Delikatny żel do mycia twarzy idealny
dla skóry skłonnej do hiperpigmentacji.
Kompilacja
kwasu
migdałowego,
azelolicyny i witaminy B3, wykazuje silne
działanie rozjaśniające przebarwienia oraz
hamujące powstawanie nowych zmian
barwnikowych. Po zastosowaniu żelu skóra
jest wygładzona, rozjaśniona i perfekcyjnie
przygotowana do kolejnych etapów zabiegu.

Skutecznie oczyszcza skórę z makijażu,
zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Zawarte
w żelu kwas azelainowy oraz wyciąg
z drzewa herbacianego, zapewniają
działanie przeciwzapalne oraz regulujące
pracę gruczołów łojowych. Żel nie
powoduje ściągnięcia i przesuszenia
naskórka, a po jego użyciu cera jest idealnie
czysta, gładka i świeża.

Żel myjący do skóry twarzy o wysokiej
aktywności łagodzącej. Dzięki unikalnym
własnościom wynikającym z połączenia
kwasu laktobionowego, wyciągu z rumianku
oraz pantenolu, żel nie tylko perfekcyjnie
myje skórę ale również wzmacnia jej barierę
ochronną, nawilża, wygładza i łagodzi
podrażnienia.
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Produkty UPWASHING wyróżnia:
zawartość terapeutycznych kwasów,
żel implantowany, tzw. czysta forma tlenu,



wysoka wydajność – do 4 miesięcy stosowania,



ekologiczne składniki z certyfikatami ECO CERT,



brak składników drażniących oczy.
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Tonizacja

THE THERAPEUTIC ACID TONICS

Toniki stosowane po demakijażu lub myciu twarzy przywracają skórze odpowiednie pH. Zawierają terapeutyczne
kwasy, dzięki którym można skutecznie pielęgnować skórę z takimi problemami jak trądzik, przebarwienia, zmarszczki.

ANTI ACNE Tonic 200ml
Tonik opracowany specjalnie z myślą
o skórze borykającej się z trądzikiem. Dzięki
recepturze wzbogaconej o kwas salicylowy
produkt ma silne działanie antybakteryjne,
hamuje wydzielanie łoju i zapobiega
rozwojowi mikroorganizmów.
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ANTI AGE Tonic 200ml
Aktywny tonik zawiera kwas glikolowy,
który wyraźnie poprawia kondycję skóry,
ponieważ stymuluje procesy odnowy
komórek. Działa napinająco, przywraca
cerze zdrowy, promienny wygląd.
Systematycznie stosowany nadaje skórze
aksamitną miękkość, nawilża ją i wygładza.

ANTI COMEDO Tonic 200ml
Tonik z kwasem pirogronowym,
idealny do codziennej pielęgnacji
skóry z niedoskonałościami. Oczyszcza
i zmniejsza pory. Redukuje powstawanie
stanów zapalnych. Regularnie stosowany
sprawia, że skóra staje się doskonale czysta,
gładka i odświeżona.

NOWOŚĆ

B-LIKE Tonic 200ml
Tonik o działaniu przeciwzmarszczkowym
i nawilżającym. Szczególnie polecany
do pielęgnacji podtrzymującej efekty
zabiegu B-Like Peel. Preparat zawiera
kwas gamma-aminomasłowy redukujący
stymulację mięśniową, dzięki czemu
wygładza zmarszczki mimiczne. Preparat
reguluje pH skóry, pozostawia ją odświeżoną
i wygładzoną.

LIFT Tonic 200ml
Liftingujący tonik, rekomendowany do
pielęgnacji skóry wiotkiej, z problemem
utraty jędrności. Produkt zawiera czysty
kwas glicyryzynowy, który ceniony jest za
właściwości kondycjonujące, poprawiające
elastyczność i gładkość cery.

Tonizacja

THE THERAPEUTIC ACID TONICS

Toniki stosowane po demakijażu lub myciu twarzy przywracają skórze odpowiednie pH. Zawierają terapeutyczne kwasy,
dzięki którym można skutecznie pielęgnować skórę z takimi problemami jak trądzik, przebarwienia, zmarszczki.

AZA Tonic 200ml
Tonik do pielęgnacji skóry twarzy z kwasem
azelainowym o udowodnionym działaniu redukującym
trądzik, także ten różowaty. Zmniejsza przebarwienia
po trądziku sterydowym, polekowym, młodzieńczym
czy opryszczce. Doskonale sprawdza sie przy skórze
skłonnej do rumienia, wrażliwej i płytko unaczynionej.
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LACTO Tonic 200ml
Preparat przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji
odwodnionej, wrażliwej i naczynkowej skóry. Kwas
laktobionowy nawilża i wzmacnia ochronną barierę
naskórka. Dodatkowo stymuluje fibroblasty do
produkcji włókien kolagenowych i elastynowych.
Hamuje działanie enzymów tzw. metaloproteinaz
oraz rodników tlenowych, przez co zapobiega
tworzeniu się zmarszczek, teleangiektazji i zwiotczeniu
skóry. Preparat nie zwiększa wrażliwości skóry na
promieniowanie UV.

SHIKI Tonic 200ml
Tonik o szerokim spektrum działania, zawdzięczający
swoją skuteczność właściwościom kwasu szikimowego.
Doskonale odpowiada na potrzeby skóry odwodnionej,
oraz wrażliwej z tendencją do powstawania zmian
trądzikowych. podnosi poziom nawilżenia skóry poprzez
ograniczenie przeznaskórkowej utraty wody – TEWL.
Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, dzięki
czemu normalizuje pracę gruczołów łojowych, oczyszcza
pory, przyspiesza gojenie się zmian i podrażnień.

PHYTIC Tonic 200ml
Preparat stworzony z myślą o pielęgnacji skóry wrażliwej,
z objawami starzenia i tendencją do powstawania
przebarwień. Wykorzystuje cenne właściwości kwasu
fitowowego, który blokuje proces melanogenezy, wybielając
przebarwienia i zapobiegając powstawaniu nowych.
Dodatkowo posiada właściwości chelatujące, dzięki czemu
redukuje widoczność popękanych naczynek.

Tonizacja

THE THERAPEUTIC ACID TONICS

Toniki stosowane po demakijażu lub myciu twarzy przywracają skórze odpowiednie pH. Zawierają terapeutyczne kwasy,
dzięki którym można skutecznie pielęgnować skórę z takimi problemami jak trądzik, przebarwienia, zmarszczki.

LIGHTENING Tonic 200ml
Delikatny tonik z kwasem mlekowym
polecany szczególnie dla skóry
z przebarwieniami. Subtelnie rozjaśnia
zmiany pigmentacyjne, wyrównuje
koloryt cery oraz minimalizuje drobne
zmarszczki. Wyraźnie poprawia strukturę
skóry, zapewniając skórze miękkość
i elastyczność.
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SKIN REVITAL Tonic 200ml
Tonik wzbogacony o kwas migdałowy
polecany do pielęgnacji skóry odwodnionej,
wymagającej odświeżenia. Doskonale
wyrównuje koloryt skóry, wygładza ją
i pobudza do regeneracji, jednocześnie jej nie
podrażniając. Produkt działa odświeżająco,
nadając cerze blask i miękkość.

VITAMIN C Tonic 200ml
Preparat rekomendowany do codziennej
pielęgnacji skóry szarej, pozbawionej
blasku, z oznakami zmęczenia, narażonej
na stres oksydacyjny. Receptura
wzbogacona aktywną formą witaminy
C wzmacnia naczynia krwionośne oraz
skutecznie zwalcza wolne rodniki. Skóra
staje się jaśniejsza i pełna witalnego blasku.

FERUL Tonic 200ml
Tonik do codziennej pielęgnacji skóry
twarzy bazujący na kwasie ferulowym,
posiadającym silne właściwości
antyoksydacyjne. Wspomaga walkę
z objawami fotostarzenia i poprawia
kondycję skóry. Przy regularnym
stosowaniu preparat znakomicie
wyrównuje koloryt skóry, ujędrnia ją
i przeciwdziała procesom starzenia się
skóry.

AMBER Tonic 200ml
Aktywny tonik z kwasem
hydroksybursztynowym, polecany do
każdego rodzaju skóry, w szczególności
odwodnionej, o nierównomiernym kolorycie.
Minimalizuje drobne zmarszczki i tuszuje
ujścia gruczołów łojowych. Wykazuje
działanie nawilżające i rozjaśniające.

Maski do pielęgnacji domowej
Spersonalizowane, domowe zabiegi stanowią kontynuację terapii stosowanej w gabinetach kosmetycznych. Regularne aplikowanie maski pielęgnacyjnej wzmacnia i podtrzymuje
uzyskane efekty, stymuluje procesy regeneracji skóry i zapewnia gładką i jędrną skórę przez długi czas.

Up Skin Care Mature 30 ml

Up Skin Care Sensitive 30 ml

Stosowanie:
2 × w tygodniu (na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu; po 15

Stosowanie:

Żelowa maska do twarzy polecana do pielęgnacji skóry dojrzałej
z objawami starzenia. Zawiera ekstrakt z drzewa arjuny, który
znacząco wpływa na poprawę gęstości i elastyczności skóry.
Chroni ją przed zagrożeniami ze strony środowiska zewnętrznego,
wpływa na poprawę przebiegu procesów odnowy komórkowej.

minutach przemyć skórę wodą).
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Żelowa maska do twarzy polecana do skóry
podrażnionej i zaczerwienionej. Zawiera ekstrakt
z arniki i glinkę porcelanową, które zmniejszają rumień
i działają łagodząco na skórę. Przyspiesza regenerację
mikrouszkodzeń. Nawilża i przywraca komfort.
2 x w tygodniu (na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu; po 15
minutach przemyć skórę wodą).

Kremy i żele terapeutyczne

LIFT CREAM
LIFT CREAM 50ml
Aksamitny krem, zapewniający wielopłaszczyznowy lifting skóry. Działanie produktu bazuje na wykorzystaniu czystego kwasu
glicyryzynowego, poprawiającego sprężystość, napięcie i gładkość cery. Unikalne rozbudowanie formuły o azeloglicynę, zapewnia
dodatkowo podniesienie poziomu nawilżenia i pojędrnienia skóry, a wyjątkowość produktu podkreśla ceniony za swoje właściwości
odżywcze, olej arganowy.
Krem LIFT CREAM zawiera:
KWAS GLICYRYZYNOWY – działa przeciwzmarszczkowo, hamuje wydzielanie hialuronidazy, enzymu
rozkładającego naturalny kwas hialuronowy w skórze, który odpowiada za jędrność i nawilżenie skóry.
Dodatkowo wykazuje działanie antyoksydacyjne.
AZELOGLICYNA – jest pochodną kwasu azelainowego. Jest
połączeniem zachowującym charakterystyczne dla kwasu
azelainowego właściwości terapeutyczne, przy jednoczesnym
lepszym nawilżeniu i uelastycznieniu skóry.
GLUKONOLAKTON – wykazuje silne właściwości nawilżające,
antyoksydacyjne. Wzmacnia barierę lipidową naskórka.
LEPIĘŻNIK JAPOŃSKI – wykazuje silne właściwości
przeciwzapalne.
Stosowanie:
skóra wiotka, z problemem utraty jędrności 2 x dziennie

Efekty uzyskane w wyniku regularnego stosowania kremu LIFT CREAM:
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ujędrnienie

nawilżenie

poprawa sprężystości skóry

NOWOŚĆ

Kremy i żele terapeutyczne

LIGHTER+ 50ml
Specjalistyczny całoroczny krem na przebarwienia.
Krem podtrzymuje efekty zabiegów kosmetycznych redukujących przebarwienia, zapobiega
powstawaniu nowych przebarwień.
Krem należy stosować 2 × dziennie rano pod makijaż i wieczorem po wcześniejszym demakijażu skóry
produktem UPWASHING lub UPREMOVER.
Krem LIGHTER+ zawiera:
KWAS KOJOWY – hamuje proces
powstawania przebarwień skóry
poprzez blokadę enzymu tyrozynazy
odpowiedzialnego za proces melanogenezy.

ANTI ACNE Cream 50 ml
Anti Acne Cream – to produkt o lekkiej konsystencji, który działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie oraz
posiada niski wskaźnik komedogenności. Krem idealnie matowi skórę. Nadaje się jako baza pod makijaż
i przedłuża jego trwałość. Produkt nie zawiera substancji zapachowych. Przeznaczony jest do całorocznej
pielęgnacji.
ANTI ACNE Cream oparty jest na dwóch składnikach aktywnych:
Cynk PCA
– przeciwdziała nadmiernej produkcji łoju, działa antybakteryjnie,
ściągająco i matująco.
Kwas salicylowy 2%
– wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.
Stosowanie:
	cera trądzikowa – 2 × dziennie,
cera przetłuszczająca się – 1 × dziennie.

ARBUTYNA – działa rozjaśniająco na
skórę, dodatkowo blokuje proces tworzenia
barwnika w skórze.
VITAMINA C – ma działanie rozjaśniające,
dodatkowo hamuje transport barwnika do
komórek naskórka.
RETINOL – rozjaśnia przebarwienia,
szczególnie skuteczny w przebarwieniach
pozapalnych.

Efekt uzyskany w wyniku regularnego stosowania kremu LIGHTER+:
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redukcja przebarwień

Efekt uzyskany w wyniku regularnego stosowania ANTI ACNE Cream:

redukcja trądziku zapalnego i zaskórników

Kremy i żele terapeutyczne

B-LIKE

ROLL-ON

B-LIKE ROLL-ON 15 ml

Produkt przeznaczony do skóry ze skłonnością do zmarszczek mimicznych. Kluczowy składnik
preparatu, kwas gamma-aminomasłowy, daje efekty podobne do toksyny botulinowej.
Mechanizm jego działania polega na blokowaniu sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów
jonowych, co hamuje mikroskurcze, a tym samym przyczynia się do relaksacji mięśni, a w efekcie
redukuje linie ekspresyjne.
Dodatkowo stymuluje syntezę
kolagenu w skórze i zapewnia
jędrność skóry.
Wygodny aplikator zakończony 3
metalowymi kuleczkami pobudza
mikrokrążenie, dzięki czemu czynniki
aktywne penetrują dogłębnie skórę.
Rezultat działania widoczny jest zaraz
po użyciu.
Stosowanie:

› bezpośrednio na zmarszczki –
1 x dziennie (najlepiej rano)

wygładzenie
zmarszczek mimicznych

Krem FILLER MAX™ zawiera cztery najistotniejsze składniki dające efekt „anti age”:
KWAS FERULOWY – silny antyoksydant, „wymiatacz” wolnych rodników, zatrzymuje proces starzenia się
skóry;
OLEJ ARGANOWY – mocno nawilża i wykazuje
działanie przeciwzmarszczkowe;
RETINOL – powoduje przyspieszenie produkcji
kwasu hialuronowego w skórze;
OLEJ Z DRZEWA MORINGA – drzewo
moringa nazywane jest „drzewem cudu”,
„drzewem długowieczności”. Zawiera sterole,
które wpływają odżywczo na błony śluzowe
komórek skóry. Sterole zmniejszają także
przekrwienie skóry. Olej moringa zawiera
również kwas oleinowy, który ułatwia transport
transepidermalny (przez błonę komórek), dzięki
czemu pozostałe składniki aktywne łatwiej
wnikają do wnętrza komórek. Białka zawarte
w oleju moringa pobudzają fibroblasty do
produkcji kolagenu i elastyny. Olej moringa
redukuje zmarszczki oraz zapobiega ich
powstawaniu.

Efekty uzyskane w wyniku regularnego stosowania kremu FILLER MAX™:

Efekt uzyskany w wyniku stosowania B-Like Roll-On:
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Krem FILLER MAX™ 50 ml
jest uzupełnieniem terapii przeciwzmarszczkowej oraz terapii przeciwstarzeniowej, jest przeznaczony do
codziennej pielęgnacji domowej. Powinno się go stosować 2 × dziennie, rano i wieczorem.

młodszy wygląd

redukcja zmarszczek

jędrność

elastyczność

nawilżenie

Kremy i żele terapeutyczne

Po każdym zabiegu w celu szybkiej regeneracji skóry zalecane jest stosowanie WYŁĄCZNIE kremu:

PODWÓJNA SIŁA REGENERACJI

50 ml

Krem przeciwdziałający podrażnieniom skóry, do stosowania po zabiegach:

› z wykorzystaniem kwasów medycznych
i chemicznych,
› laseroterapii,

› mikrodermabrazji,
› mezoterapii igłowej i bezigłowej,
› z użyciem dermorollera,
› z wykorzystaniem fal radiowych.
Krem Regener Max™ można stosować
z powodzeniem również do:

› łagodzenia podrażnień posłonecznych,
› odparzeń skóry,
› nawilżania skóry dłoni.

Krem Regener Max™ należy stosować 2
razy dziennie.
Regener Max™ to połączenie wysokich
stężeń dwóch składników:

› pantenol (prowitamina B5) – przyspiesza podział komórkowy w obrębie skóry, działa

łagodząco na podrażnioną i zaczerwienioną skórę, nawilża, jest bardzo korzystny dla skóry
poparzonej,

› kolagen – uczestniczy w procesach regeneracyjnych związanych z gojeniem się ran.

Pomadka 3,8 g
Regeneruje i zmiękcza popękany naskórek ust. Nadaje im aksamitną miękkość. Odżywcza formuła, której kluczowym
składnikiem jest masło Shea, zapewnia odbudowę warstwy lipidowej naskórka, skutecznie pielegnuje nawet bardzo
suchą, podrażnioną i popękaną skórę ust, przynosząc jej ulgę i ukojenie. Dodatkowo, dzięki zawartości fitrów SPF 15,
zapewnia skórze ust ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
Zawiera filtry SPF, masło Shea oraz witaminę E.
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Stosowanie:
› regeneracyjna pomadka do ust może być stosowana przez cały rok w zależności od indywidualnych
potrzeb, stosować bezpośrednio na powierzchnię ust.

50 ml

PROTECTIVE COVER CREAM SPF 15

Specjalistyczny krem kamuflujący podrażnienie, zaczerwienienie oraz inne niedoskonałości skóry.
Do stosowania po zabiegach:

› z wykorzystaniem kwasów medycznych i chemicznych,
› laseroterapii,
› mikrodermabrazji,
› mezoterapii igłowej i bezigłowej,
› z użyciem dermorollera,
› z wykorzystaniem fal radiowych.

NOWOŚĆ

Krem Regener Max™ Protective Cover Cream SPF 15 jest bezpieczniejszą bazą pod makijaż niż
tradycyjny podkład, szczególnie dla skóry przechodzącej rekonwalescencję po zabiegu.
Dodatkowo zapewnia ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB.
Krem Regener Max™ Protective
Cover Cream SPF 15 należy stosować
1 x dziennie (rano).
Regener Max™ Protective
Cover Cream SPF 15 to wyjątkowa
receptura wzbogacona o składniki
pielęgnacyjne:

› olej arganowy,
› hydrolizowany kolagen,
› pantenol.

Kremy i żele terapeutyczne
SHIKI gel 30 ml
Żel do twarzy gwarantujący wieloaspektową pielęgnację.
Dzięki zawartości kwasu szikimowego aktywnie nawilża
i zabezpiecza skórę przed ponownym przesuszeniem, czego
efektem jest promienna i wygładzona cera.
Ponadto żel ten dba o skórę trądzikową, oczyszcza
ją, minimalizuje mikrostany zapalne oraz redukuje
niedoskonałości.
Stosowanie:
1 × dziennie (najlepiej na noc)

PHYTIC gel 30 ml
Specjalistyczny żel przeciwdziałający starzeniu i rozjaśniający
przebarwienia. Stanowi kontynuację zabiegów pielęgnacyjnych
dla każdego rodzaju skóry. Działą kompleksowo, poprawiając
kondycję skóry i stymulując jej odnowę. Neutralizuje wolne rodniki
i zapobiega uszkodzeniom związanym z ich działaniem. Oprócz
właściwości antyoksydacyjnych i rewitalizujących działa również
uszczelniająco i wzmacniająco na ściany naczyń krwionośnych.
Stosowanie koncentratu pozwala w krótkim czasie poprawić
elastyczność skóry, intensywnie rozświetlić i rozjaśnić cerę oraz
wygładzić zmarszczki.
Stosowanie:
1 × dziennie (zaleca się na noc)
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AZA gel 30 ml
Produkt przeznaczony dla osób z cerą trądzikową, wrażliwą.
Preparat powinno się stosować również w przypadku trądziku
różowatego. Żel zawiera 5-procentowe stężenie kwasu azelainowego
o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych.
Optymalne stężenie kwasu azelainowego nie powoduje podrażnienia
czy łuszczenia się naskórka.
Stosowanie:
	2 × dziennie.

Profesjonalne zabezpieczenie skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB
Jednokrotne użycie kremu zabezpiecza
skórę przed promieniami UVA i UVB na 8
godzin – SPF50+ & PA++!
Zastosowanie:

	po zakończeniu zabiegu należy nałożyć jedną
warstwę kremu na powierzchnię skóry,

	przed ekspozycją na słońce, skórę należy

zabezpieczyć poprzez nałożenie jednej warstwy
kremu,

	krem przeznaczony jest również do

zabezpieczenia skóry osób z tendencją
do przebarwień,

	b ardzo dobrze się wchłania, dlatego może być
używany pod makijaż.

NOWOŚĆ

UVA & UVB

sun protection cream
PA ++ & SPF50+

8h protection
after cosmetics procedure
professional & home use

SKIN PROTECTOR SPF 50+
Komfortowa w aplikacji, transparentna mgiełka do twarzy i ciała
zapewniająca ultrawysoką ochronę - SPF 50+.
Zastosowanie:
po zakończeniu zabiegu należy rozprowadzić równomiernie na skórę
twarzy, odczekać chwilę do wchłonięcia,
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony skóry, produkt należy aplikować
na około 15 minut przed ekspozycją na słońce,
aby utrzymać właściwy poziom ochrony przeciwsłonecznej, aplikację
należy powtarzać co 2 godziny,
idealny do stosowania także na makijaż.
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50ml / 1,69 fl.oz.

Krem zabezpieczający skórę przed promieniami UVA i UVB
po zabiegach kosmetycznych i medycyny estetycznej typu:

01
peelingi chemiczne

02
mikrodermabrazja

03

mezoterapia
bezigłowa
i mikroigłowa

04

mezoterapia igłowa,
wypełnienia
kwasem hialuronowym

Lip Sun Protection SPF 15

› pomadka bazująca na naturalnych, odżywczych składnikach,

zapewniających silne nawilżenie i ochronę ust przed szkodliwym
promieniowaniem słonecznym UVB.

UPWASHING
hyperpigmentation
skin

LIGHTENING TONIC

LIGHTER+

REGENER MAX

REGENER MAX
COVER CREAM

BLOC CREAM

SKIN PROTECTOR
SPF 50+

SHIKI TONIC

PHYTIC TONIC

SHIKI GEL

PHYTIC GEL

trądzik – pielęgnacja latem

skóra przetłuszczająca się
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przebarwienia rozproszone















melasma / ostuda











przebarwienia – pielęgnacja latem





















SKIN PROTECTOR
SPF 50+




























SHIKI GEL
PHYTIC GEL



PHYTIC TONIC

SHIKI TONIC

BLOC CREAM



REGENER MAX
COVER CREAM



REGENER MAX




AZAGEL

ANTI ACNE CREAM

LACTO TONIC

ANTI COMEDO
TONIC

AZA TONIC

ANTI ACNE TONIC







VITAMIN C TONIC

trądzik różowaty
UPWASHING
acne skin

trądzik zapalny
UPREMOVER
oily skin

trądzik niezapalny (zaskórniki)
PŁYN MICELARNY
cera tłusta & mieszana

TRĄDZIK

AZA TONIC

UPREMOVER
do dowolnej cery

PRZEBARWIENIA
PŁYN MICELARNY
do dowolnej cery

Domowa pielęgnacja
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PHYTIC GEL

BOTOX EFFECT
ROLL-ON

BOTOX EFFECT
TONIC































LIFT CREAM








LIFT TONIC
















PHYTIC GEL








SHIKI GEL




BLOC CREAM









REGENER MAX
COVER CREAM











REGENER MAX









FERUL TONIC





SHIKI GEL








PHYTIC TONIC

SKIN PROTECTOR
SPF 50+








PHYTIC TONIC

BLOC CREAM






SHIKI TONIC

FILLER MAX








SHIKI TONIC

REGENER MAX
COVER CREAM








SKIN PROTECTOR
SPF 50+

REGENER MAX





SKIN REVITAL TONIC

AMBER TONIC

FERUL TONIC







HA/CE-VITAL

nawilżenie
napięcie skóry
rumień + popękane naczynka
profilaktyka przeciwstarzeniowa
skóra palacza
cienie pod oczami
drobne zmarszczki pod oczami
zabieg na dłonie
zabieg na stopy I
zabieg na stopy II
zabiegi letnie rewitalizujące skórę








LACTO TONIC

REWITALIZACJA

ANTI AGE TONIC

zahamowanie procesu fotostarzenia








AMBER TONIC

rozstępy

UPWASHING
do dowolnej cery

blizny








UPWASHING
sensitive skin

głębokie zmarszczki

UPREMOVER
do dowolnej cery

średnie zmarszczki

UPREMOVER
do dowolnej cery

drobne zmarszczki

PŁYN MICELARNY
do dowolnej cery

ZMIANY SKÓRNE
TYPU ZMARSZCZKI, BLIZNY, ROZSTĘPY

PŁYN MICELARNY
do dowolnej cery

Domowa pielęgnacja









www.peel-mission.pl

Podmiot odpowiedzialny za markę Peel-Mission®

Zainteresowana/y zabiegami i produktami Peel Mission®?
Znajdź najbliższy gabinet poprzez wyszukiwarkę na portalu www.gabinetyonline.pl.

