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Peel Mission® Fakty i liczby

a

Ponad 5 lat doświadczenia na rynku kosmetycznym.

a

135 produktów do użytku profesjonalnego oraz do domowej pielęgnacji.

a

Ponad

a

Ponad 6 000 000 wykonanych zabiegów na naszych produktach.

a

Zaufało nam ponad 3000

a

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa zgodna z normami GMP,

a

 onadstandardowa obsługa Klienta - zapewniamy nie tylko regularne szkolenia, wizyty opiekuna
P
regionu, eventy budujące relacje z klientami ale także wsparcie prawne.

1500 uczestników szkoleń Peel Mission rocznie.

salonów.
ISO 22716.
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Polityka jakości
Peel Mission® to marka, która w kwestii jakości
i profesjonalnego zarządzania nie uznaje kompromisów.
Nadrzędny cel firmy stanowi utrzymanie zadowolenia
i zaufania naszych Klientów. Bierzemy pełną
odpowiedzialność za spełnianie wymagań prawa polskiego,
jak również 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
Zalety produktów Peel Mission®

1

› Farmaceutyczna receptura
bazująca na monokwasach,
pozwalająca stworzyć
spersonalizowany program
inicjujący procesy regeneracyjno
naprawcze w skórze, wpływające
na skuteczne redukowanie
defektów skórnych o różnym
podłożu.
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› Płynna konsystencja,
dzięki czemu nie tylko
są bardziej wydajne,
ale przede wszystkim
ich wpływ na skórę jest
zmaksymalizowany, co
w rezultacie prowadzi do
osiągnięcia
spektakularnych efektów.

2

› Działanie systemiczne, dzięki
któremu produkt wspomaga
walkę z problemami skórnymi,
a nie tylko redukuje ich objawy.

4

› Skuteczność i atrakcyjna
cena, czyli korzystna
relacja kosztów
zabiegu w stosunku
do uzyskiwanych
fenomenalnych efektów!

Marki, które uzupełniają pielęgnację Peel Mission®

Podwójna siła regeneracji skóry!
› Produkty skoncentrowane
na wsparciu okresowej
regeneracji skóry podrażnionej
i zaczerwienionej po terapiach z użyciem
peelingów chemicznych.
› Wysoka tolerancja oraz bezpieczeństwo
stosowania potwierdzone licznymi
badaniami.

Produkty o najdłuższej ochronie 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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Zmarszczki, blizny i rozstępy?

Pozbądź się ich przy użyciu naszych produktów!

Anti Age – linia produktów przeznaczonych przede
wszystkim do niwelowania skutków związanych ze
starzeniem się skóry. Głównym składnikiem produktów
Anti Age jest kwas glikolowy, którego małe cząsteczki
doskonale przenikają w głąb skóry.
Anti Age 1 – 30% pH 2,8
Anti Age 2 – 50% pH 1,5
Anti Age 3 – 70% pH 0,8

Preparat dostępny w trzech stężeniach:

Zalety produktu:
› skutecznie spłyca zmarszczki i drobne blizny,
› stymuluje odnowę komórkową,
› poprawia koloryt skóry.

TCA – linia kosmetyków przeznaczonych do redukcji
rozstępów, blizn oraz do usuwania plam soczewicowatych.
W zależności od zastosowanego stężenia można wykonać
peeling powierzchowny lub głęboki.

Preparat dostępny w dwóch stężeniach:
TCA 1 – 20% pH 0,5
TCA 2 – 35% pH 0,2
Zalety produktu:
› skutecznie spłyca rozstępy,
› zmniejsza zmarszczki i bruzdy,
› usuwa przebarwienia.
Dostępny tylko po specjalistycznym szkoleniu z zakresu stosowania
peelingów średnio-głębokich i głębokich.
w trakcie zabiegu

przed zabiegiem

miesiąc po zabiegu

po zabiegu
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Różne oblicza trądziku?

Dla nas to nie problem. Zwalcz je skutecznie z naszymi preparatami!

Anti Acne – to linia kosmetyków

przeznaczona do zabiegów w gabinecie,
których celem jest redukcja trądziku zapalnego.
Eliminuje bakterie Propionibacterium acnes,
które odpowiadają za powstawanie zmian
ropnych. Produkty Anti Acne oparte są na
kwasie salicylowym.
Preparat dostępny w trzech stężeniach:
Anti Acne 1 – 10%, pH ok. 3
Anti Acne 2 – 20%, pH ok. 3
Anti Acne 3 – 30%, pH ok. 3
Zalety produktu:
› skutecznie redukuje trądzik,
› wykazuje skuteczne działanie antybakteryjne,
› wykazuje skuteczne działanie sebostatyczne,
› w ywołuje charakterystyczną reakcję skóry (frost), informującą
o zakończeniu zabiegu.

przed zabiegiem

po zabiegu

Anti Comedo – to linia kosmetyków przeznaczona
w szczególności do redukcji trądziku zaskórnikowego.
Zastosowanie wyższych stężeń i wydłużenie czasu ekspozycji
powoduje mocniejszą penetrację kwasu w głąb skóry. Dzięki temu
można uzyskać silne działanie przeciwstarzeniowe. Produkty Anti
Comedo oparte są na kwasie pirogronowym.
Preparat dostępny w trzech stężeniach:
Anti Comedo 1 – 45%, pH 1
Anti Comedo 2 – 55%, pH 0,8
Anti Comedo 3 – 65%, pH 0,4
Zalety produktu:
› działa dwukierunkowo,
› skutecznie redukuje zaskórniki,
› poprawia koloryt skóry,
› stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.
Dostępny tylko po specjalistycznym szkoleniu z zakresu stosowania peelingów
średnio-głębokich i głębokich.
przed zabiegiem

po zabiegu
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Różne oblicza trądziku?

Dla nas to nie problem. Zwalcz je skutecznie z naszymi preparatami!

Pyruvic Peel – rekomendowany

dla skóry trądzikowej, z licznymi
zaskórnikami oraz z problemem
nadmiernego wydzielania sebum. Działa
antybakteryjnie, znacznie obniża pH
skóry, dzięki czemu wpływa na poprawę
stanu skóry tłustej i zanieczyszczonej.

30 ml

75 ml

Preparat dostępny w trzech
stężeniach:
Pyruvic Peel 1 – 10% pH 2,5
Pyruvic Peel 2 – 20% pH 1,8
Pyruvic Peel 2 – 30% pH 1,3

Zalety produktu:

› skutecznie redukuje zaskórniki,
› działa antybakteryjnie,

› poprawia koloryt skóry,
› zwęża pory,

› działa sebostatycznie.

		

Pamiętaj!

AZA Peel – linia kosmetyków rekomendowana
osobom ze skórą wrażliwą. Wykazuje bardzo
dobre właściwości przeciwbakteryjne. Preparaty
z tej serii doskonale sprawdzą się w redukcji
objawów związanych z trądzikiem różowatym
oraz pospolitym (u osób z cerą wrażliwą). Linia
Aza Peel oparta jest na kwasie azelainowym,
dzięki któremu blokuje proces powstawania
przebarwień.
Preparat dostępny w dwóch stężeniach:
AZA Peel 1 – 20% pH 2,7
AZA Peel 2 – 30% pH 2,4
Zalety produktu:
› skutecznie redukuje trądzik różowaty,
› działa antybakteryjnie,
› bardzo dobrze sprawdza się jako zabieg u osób z cerą wrażliwą,
płytko unaczynioną,
› hamuje działanie enzymu tyrozynazy,
› można go stosować latem.
przed zabiegiem

po zabiegu

› Jeśli masz do czynienia z trądzikiem mieszanym (zapalnym i zaskórnikowym jednocześnie),
zacznij od redukcji zmian zapalnych preparatem Anti Acne. Do zabiegów Pyruvic Peel
przejdź w momencie ustąpienia zmian zapalnych.
› Jeśli masz do czynienia z cerą wrażliwą z trądzikiem, użyj preparatu AZA Peel.
› Jeśli masz do czynienia ze skórą z tendencją do przebarwień, używaj zabiegów AZA Peel
w celu zahamowania procesu ich powstawania.
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Problem skóry poszarzałej i wymagającej odświeżenia?
Mamy na to sposób!

Skin Revital – linia kosmetyków przeznaczona

Vitamin C Peel – to forma kwasu

do biorewitalizacji skóry. Sprawdzi się
w przypadku poszarzałej cery, z nierównomiernym
kolorytem oraz w przypadku tzw. skóry palacza.
Głównym składnikiem produktów Skin Revital jest
kwas migdałowy.

L-askorbinowego stabilizowanego innowacyjnym
kompleksem kwasu ferulowego i laktobionowego.
Witamina C ujędrnia skórę i przywraca jej blask.
Kwas laktobionowy redukuje popękane naczynka.

Preparat dostępny w dwóch stężeniach:
Skin Revital 1 – 40% pH 1,5
Skin Revital 2 – 60% pH 0,8

Preparat dostępny w dwóch stężeniach:
Vitamin C Peel 1 – 20% pH 1,8
Vitamin C Peel 2 – 40% pH 1,6

Zalety produktu:
› działa odświeżająco na naskórek,
› skutecznie spłyca drobne zmarszczki,
› reguluje wydzielanie sebum,
› nie wchodzi w interakcje ze słońcem.

Zalety produktu:
› skutecznie redukuje teleangiektazje,
› wyraźnie rozjaśnia skórę,
› poprawia elastyczność skóry,
› można stosować latem.

przed zabiegiem

po zabiegu
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Wzmocnij zabiegi latem
- turbo boost

Shiki Peel – to produkt
wykorzystujący właściwości
kwasu szikimowego, znanego
z działania eksfoliacyjnego
bez wywołania podrażnienia
skóry. Nałożony przed innymi
peelingami spotęguje ich
działanie. Sprzyja wyrównaniu
poziomu nawilżenia skóry,
która odzyskuje jędrność
30 ml
75 ml
i elastyczność. Kwas
szikimowy ceniony jest również
ze względu na działanie przeciwtrądzikowe. Odblokowuje zaczopowane
ujścia gruczołów łojowych, dzięki czemu liczba stanów zapalnych zostaje
zminimalizowana.
Preparat dostępny w jednym stężeniu:
Shiki Peel – 5% pH 2,3
Zalety produktu:
› działanie eksfoliacyjne bez efektu podrażnienia,
zaczerwienienia i przesuszenia skóry,
› podnosi poziom nawilżenia skóry, a w efekcie uelastycznia ją,
› regeneruje skórę z objawami fotostarzenia.

Odmładzanie i rozjaśnianie
przebarwień również latem

Phytic Peel – łagodny peeling

30 ml

75 ml

chemiczny oparty na kwasie
fitowym. Poprzez zdolność
blokowania jonów miedzi, zapobiega
nadmiernej pigmentacji skóry
i rozjaśnia istniejące przebarwienia.
Jest także łagodnym eksfoliantem
wykazującym działanie nawilżające,
obkurczające rozszerzone naczynka
oraz antyoksydacyjne.

Preparat dostępny w jednym stężeniu:
Phytic Peel – 30% pH 1,6

Zalety produktu:
› zapobiega powstawaniu przebarwień i zmniejsza już istniejące,
› wykazuje aktywność antyoksydacyjną i przeciwstarzeniową,
› chelatuje metale ciężkie, zapobiegając powstawaniu wolnych rodników.
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Pozbądź się przebarwień
stosując produkty Peel Mission

®

Wygładź zmarszczki mimiczne,

Lightening – linia kosmetyków przeznaczona do
redukcji przebarwień. Preparat Lightening 1 może
być używany w gabinecie jako zabieg bankietowy,
o bardzo silnych właściwościach nawilżających.
Podstawowym składnikiem preparatów jest kwas
mlekowy.

Preparat dostępny w trzech stężeniach:
Lightening 1 – 15% pH 2,8
Lightening 2 – 50% pH 2
Lightening 3 – 80% pH 1,8
Zalety produktu:
› skutecznie rozjaśnia przebarwienia,
› działa przeciwbakteryjnie,
› Lightening 1 wykazuje silne działanie nawilżające.

B-Like Peel

– to
produkt, który bazuje
na kwasie gammaaminomasłowym. Jego
działanie opiera się na
mechanizmie blokowania
sygnałów synaps
30 ml
75 ml
nerwowych szlakami
kanałów jonowych.
Po bezpośredniej aplikacji na skórę, blokuje mikroskurcze mięśni skóry,
powodując ich relaksację, a w efekcie redukcję zmarszczek mimicznych.
Preparat dostępny w jednym stężeniu:
B-Like Peel - 10%
Zalety produktu:
› wygładza zmarszczki mimiczne,
› wzmacnia jędrność skóry,
› stymuluje syntezę kolagenu i wzmacnia strukturę skóry.
przed zabiegiem

przed zabiegiem

po zabiegu

po zabiegu
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Problem ze skórą wrażliwą?
Zastosuj linię Lacto Peel!

Ferul Peel – linia kosmetyków

Lacto Peel – linia kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji

przeznaczonych do zabiegów dla skóry
z pierwszymi oznakami procesu starzenia.
Dzięki zawartości wysokich stężeń
kwasu ferulowego produkty tej linii
skutecznie hamują proces starzenia się
skóry.

cery wrażliwej. Produkty tej linii są skuteczne w redukcji
rumienia. Preparat łączy w sobie wszystkie zalety kwasów
AHA, bez efektów ubocznych w postaci szczypania i łuszczenia.
Głównym składnikiem produktów linii Lacto Peel jest kwas
laktobionowy.

Preparat dostępny w dwóch stężeniach:
Lacto Peel 1 – 20% pH 2,1
Lacto Peel 2 – 40% pH 1,9
Zalety produktu:
› może być stosowany w przypadku skór bardzo wrażliwych,
› skutecznie redukuje rumień skórny,
› niweluje teleangiektazje,
› działa nawilżająco i przeciwzmarszczkowo,
› może być stosowany w lecie.

przed zabiegiem

Preparat dostępny w dwóch stężeniach:
Ferul Peel 1 – 10% kwasu ferulowego
Ferul Peel 2 – 20% kwasu ferulowego
Zalety produktu:
› dezaktywuje wolne rodniki będące przyczyną fotostarzenia się skóry,
› chroni skórę przed promieniami słonecznymi,
› można stosować cały rok.

po zabiegu
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Profilaktyka
przetłuszczania się skóry

Zabiegi z użyciem produktu Mat Ferul

Rewolucyjna
odnowa skóry

Zabiegi z użyciem kwasu hydroksybursztynowego

Amber Peel – to linia kosmetyków

Mat Ferul – to produkt

przeznaczonych do nawilżenia
oraz wygładzenia skóry. W niskim
stężeniu produkt działa mocno
nawilżająco na skórę. W wyższym
stężeniu działa wygładzająco oraz
zmiękcza zrogowaciały naskórek.
Podstawowym składnikiem
preparatów Amber Peel jest kwas
hydroksybursztynowy.

oparty o kwas ferulowy na
podłożu hydroalkoholowym,
dzięki czemu kwas
ferulowy szybko wytrąca
się na powierzchni skóry,
tworząc tzw. frost i dając
efekt zmatowienia skóry.
Jest to produkt idealny
dla osób borykających się
z nadmiernym wydzielaniem
sebum oraz świecącą się
skórą.

Preparat dostępny w jednym stężeniu:
Mat Ferul – 10% kwas ferulowy na podłożu hydroalkoholowym
Zalety produktu:
› działa matująco,
› odtłuszcza skórę,
› można stosować latem.

Preparat dostępny w dwóch stężeniach:
Amber Peel 1 – 10% pH 1,7
Amber Peel 2 – 20% pH 1,4
Zalety produktu:
› głęboko nawilża skórę,
› poprawia koloryt,
› wygładza skórę,
› hamuje rogowacenie naskórka,
› można stosować latem.

12

Spotęgowana siła RETIodmładzania!
2 kroki aktywujące młodość skóry.

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIKI ZABIEGU

Reti Peel

TM

– to dwuetapowy system silnie odmładzający, wykorzystujący
unikalne podwójne kompleksy retinolowe o stężeniu 10% .

01

Pierwsza faza to zabieg w gabinecie, którego kluczowym elementem jest
spotęgowany kompleks retinolu o najwyższym stężeniu 10%,
wzmocniony unikalną kompilacją kwasów AHA.

02

Drugi etap trwa kolejnych 7 dni i polega na aplikacji specjalistycznego kremu
do nocnej odnowy skóry. Preparat, w skład którego wchodzi kompleks
retinolu o stężeniu 2,5%, papaina oraz składniki odżywcze.

Zalety produktu:
› inicjuje procesy naprawcze,
› przyczynia się do przywrócenia jędrności, napięcia i gęstości skóry,
› efektywnie wygładza,
› przywraca młody wygląd.

01

Najwyższe stężenie retinolu!

02

Spotęgowana siła RETIodmładzania!

03

To nie jest zabieg silnie złuszczający!

04

Klient nie musi pamiętać o zmywaniu produktów!

05


Jedyny zabieg z produktem do pielęgnacji domowej!

10% w pierwszej fazie – w gabinecie, 2,5% w kremie do pielęgnacji domowej

Tylko w Reti Peel TM występują 2 kompleksy retinolu,
wzmocnione składnikami intensyfikującymi odnowę skóry.

Po zabiegu skóra nie jest silnie podrażniona, zaczerwieniona.
Nie występują obrzęki. Nie wymaga kilkudniowej rekonwalescencji.

Pierwszy etap zabiegu zaczyna się i kończy w salonie. Klient nie musi pamiętać
o zmyciu produktów w domu. Bezpieczeństwo i możliwość kontroli nad zabiegiem.

Klient otrzymuje specjalistyczny krem do pielęgnacji w domu.
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Lift Peel

dwufazowy program liftingujący

LIFT PEEL
CHARAKTERYSTYKA ZABIEGU

Lift Peel – dwufazowy program liftingujący, bazujący na 10% czystym

kwasie glicyryzynowym. Składnik ten, dzięki własnościom immunostymulującym
i antyoksydacyjnym, pobudza regenerację komórek skóry oraz hamuje działanie
hialuronidazy.

01
02

Pierwszy etap programu przebiega w gabinecie. Jego istotnym elementem jest
aplikacja ampułki LIFT PEEL STEP 1, z 10% czystym kwasem glicyryzynowym,
poprawiającym sprężystość, napięcie i gładkość cery. Zwieńczeniem sesji jest
nałożenie LIFT SERUM STEP 2, które Klientka otrzymuje w celu kontynuacji
pielęgnacji w domu.
Drugi etap programu polega na pielęgnacji domowej. Preparat LIFT SERUM
STEP 2 powinno się nakładać na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, 2 razy
dziennie. Kwas glicyryzynowy, który stanowi bazowy element produktu, działa
przeciwzmarszczkowo. Hamuje wydzielanie hialuronidazy, enzymu rozkładającego
naturalny kwas hialuronowy w skórze, który odpowiada za jędrność i nawilżenie
skóry. Dodatkowo wykazuje działanie antyoksydacyjne.

01

Jedyny zabieg na rynku z czystym kwasem glicyryzynowym!

02

Jedyny zabieg z 10% kwasem glicyryzynowym
o ukierunkowanym działaniu liftingującym!

03

Idealny zabieg bankietowy.

04

Nie wymaga czasu rekonwalescencji.

05


Produkt do pielęgnacji domowej w prezencie!

10% w fazie profesjonalnej, 5% w fazie pielęgnacji domowej

Unikalna kombinacja czystego kwasu glicyryzynowego, glukonolaktonu i azeloglicyny
posiada właściwości poprawiające sprężystość, napięcie i gładkość cery.

Zabieg, który daje natychmiastowe efekty, nie powodując podrażnień.

Zabieg delikatnie wygładza skórę bez efektu silnego złuszczania czy zaczerwienienia.

Zalety produktu:

› poprawia jędrność i gęstość skóry,
› przywraca prawidłowy poziom nawilżenia skóry,
› wygładza cerę i minimalizuje drobne zmarszczki ,
› przywraca młody wygląd.

14

Demakijaż i mycie twarzy

UPREMOVER

Płyny micelarne
>
>

FOAM BEFORE COSMETIC PROCEDURE

Duża pojemność 500 ml.
Nie podrażniają oczu.

Pianki do demakijażu
Nie zawierają detergentów.

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 rumianek, dzięki czemu działa
łagodząco, rozluźniająco i nawilżająco na
skórę. Ma działanie przeciwzapalne.

Profesjonalna linia żeli do mycia
twarzy z serii „Therapeutic
ACID GEL Line” przeznaczonych
do redukcji trądziku, przebarwień
oraz do cery wrażliwej.
Produkty UPWASHING wyróżnia:

› z awartość terapeutycznych
kwasów,

› ż el implantowany tzw. czystą
formą tlenu,

›w
 ysoka wydajność – do 4 miesięcy
stosowania,

› e kologiczne składniki

z certyfikatami ECO CERT,

› b rak składników powodujących
szczypanie oczu.

HYPERPIGMENTATION SKIN

ACNE SKIN

SENSITIVE SKIN

Produkt zawiera kwas migdałowy oraz
azeloglicynę i wit. B3, które wspólnie rozjaśniają przebarwienia oraz hamują powstawanie nowych zmian barwnikowych.

Produkt zawiera kwas azelainowy oraz
wyciąg z drzewa herbacianego. To połączenie zapewnia działanie przeciwzapalne
oraz regulujące pracę gruczołów łojowych.

Produkt zawiera kwas laktobionowy, wyciąg z rumianka oraz pantenol. Świetnie
łagodzi wszelkie podrażnienia, stymuluje
skórę do regeneracji.

CERA SUCHA

CERA TŁUSTA I MIESZANA

CERA WRAŻLIWA

Dzięki zawartości wyciągu z liści szałwii tonizuje i nawilża skórę.
Posiada również właściwości odświeżające i przeciwzapalne. Bardzo dobrze przygotowuje skórę
do kolejnych kroków zabiegowych
zwiększając przepuszczalność naskórka.
NIE PODRAŻNIA OCZU.

Dzięki zawartości wyciągu z gałęzi
drzewa herbacianego ma zastosowanie dla cery trądzikowej. Posiada
działanie przeciwzapalne i oczyszczające skórę. Reguluje pracę gruczołów łojowych, hamuje powstawanie zaskórników oraz wykwitów
ropnych. Bardzo dobrze przygotowuje skórę do kolejnych kroków zabiegowych zwiększając przepuszczalność naskórka.
NIE PODRAŻNIA OCZU.

Dzięki zawartości wyciągu z rumianka pospolitego ma wskazanie do stosowania przy skórze podrażnionej, wrażliwej. Posiada silne
działanie łagodzące, rozluźniające, ale również nawilżające skórę.
Bardzo dobrze przygotowuje skórę do kolejnych kroków zabiegowych zwiększając przepuszczalność naskórka.
NIE PODRAŻNIA OCZU.

15

Połącz nasze produkty i uzyskaj lepsze efekty zabiegu
Wszystkie zabiegi wykonujemy zgodnie z procedurą rekomendowaną przez producenta. Czas ekspozycji poszczególnych preparatów powinien być
zgodny z zaleceniami umieszczonymi w procedurze zabiegowej. Rodzaj produktu należy dobierać do problemu obejmującego dany obszar skóry.
Należy pamiętać, że każda strefa twarzy może wymagać zastosowania innego produktu.

×

×

melasma / ostuda

×

×

przebarwienia latem

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

COVER CREAM

REGENERMAX ™

PHYTIC GEL

SHIKI GEL

PHYTIC TONIC

SHIKI TONIC

REGENER MAX™

DOUBLE POWER OF REGENERATION

AZAGEL

LACTO CREAM

LACTO TONIC

ANTI ACNE CREAM

COVER CREAM

REGENERMAX™

PHYTIC GEL

SHIKI GEL

PHYTIC TONIC

SHIKI TONIC

REGENER MAX™

LIGHTENING TONIC

HYPERPIGMENTATION SKIN

UPWASHING

DO DOWOLNEJ CERY

UPREMOVER

DO DOWOLNEJ CERY

PŁYN MICELARNY

PHYTIC PEEL

SHIKI PEEL

VITAMIN C PEEL

AZA PEEL

×

   

      

   

 

  

ANTI ACNE + PYRUVIC PEEL
AZA PEEL + PYRUVIC PEEL

ANTI ACNE + AZA PEEL
PYRUVIC PEEL
ANTI ACNE
SHIKI PEEL

słabe

AZA PEEL, LACTO PEEL, PHYTIC PEEL, MAT FERUL

mocne

PIELĘGNACJA DOMOWA





        

moc kwasu / właściwości złuszczające

przebarwienia rozproszone

LIGHTENING 3

LIGHTENING 2

RETI PEEL

ZABIEGI

PRZEBARWIENIA

ANTI COMEDO TONIC

AZA TONIC

ANTI ACNE TONIC

ACNE SKIN

UPWASHING

OILY SKIN

UPREMOVER

PŁYN MICELARNY

CERA TŁUSTA & MIESZANA

×







 
  




 
 
   


  









moc kwasu / właściwości złuszczające

×

skóra przetłuszczająca się

PHYTIC PEEL

SHIKI PEEL

LACTO PEEL

MAT FERUL

×
×







DOUBLE POWER OF REGENERATION

trądzik – zabiegi letnie

×
×
×
×







LIGHTER+

trądzik różowaty

×
×
×

×

VITAMIN C TONIC

×

mocne

PIELĘGNACJA DOMOWA

AZA TONIC

trądzik niezapalny (zaskórniki)
trądzik zapalny

PYRUVIC PEEL

AZA PEEL

TRĄDZIK

ANTI ACNE

ZABIEGI

LIGHTENING + AZA PEEL
LIGHTENING + VITAMIN C PEEL
LIGHTENING
RETI PEEL
SHIKI PEEL
AZA PEEL, VITAMIN C PEEL, PHYTIC PEEL

słabe
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×

×















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

×
×

×
×
×
×
×

× × ×
× ×
× ×
×
×
×
×
×
× × ×
× ×
×
× ×
×
× × × × ×

×

× ×
× ×
×
× ×
× ×

× ×

×
× ×
×
×
×
×
×
×









COVER CREAM

REGENER MAX™

B-LIKE EFFECT ROLL-ON

PHYTIC GEL

SHIKI GEL

PHYTIC TONIC

SHIKI TONIC

REGENER MAX™

DOUBLE POWER OF REGENERATION

FILLER MAX

ANTI AGE + PYRUVIC PEEL
ANTI AGE + AMBER PEEL
ANTI AGE
RETI PEEL
AMBER PEEL
SHIKI PEEL
FERUL PEEL, PHYTIC PEEL

słabe

VIT. C GEL

VIT. C TONIC

VIT. C CREAM

LIFT TONIC

LIFT CREAM

COVER CREAM

REGENER MAX ™

PHYTIC GEL

SHIKI GEL

PHYTIC TONIC

SHIKI TONIC

B-LIKE EFFECT TONIC

DOUBLE POWER OF REGENERATION

AMBER TONIC

UPWASHING

SENSITIVE SKIN

UPREMOVER

DO DOWOLNEJ CERY

DO DOWOLNEJ CERY

PŁYN MICELARNY

LIFT PEEL

VIT. C SERUM

B-LIKE PEEL

SHIKI PEEL

PHYTIC PEEL

ANTI ACNE

HA/CE-VITAL

LIGHTENING / AZA PEEL

ANTI AGE

LACTO PEEL

VITAMIN C PEEL

FERUL PEEL

AMBER PEEL

SKIN REVITAL

× ×
×

ANTI AGE + ANTI ACNE

mocne

PIELĘGNACJA DOMOWA




































ANTI ACNE

moc kwasu / właściwości złuszczające

nawilżenie

B-LIKE EFFECT TONIC

 
 
         
   


   


  






  
 


ZABIEGI
REWITALIZACJA
I UJĘDRNIENIE

AMBER TONIC

FERUL TONIC

UPWASHING








ANTI AGE TONIC

DO DOWOLNEJ CERY

UPREMOVER

DO DOWOLNEJ CERY

DO DOWOLNEJ CERY

PŁYN MICELARNY









moc kwasu / właściwości złuszczające

×

PHYTIC PEEL

SHIKI PEEL

AMBER PEEL

FERUL PEEL

ANTI ACNE

ANTI AGE

RETI PEEL

zahamowanie procesu
fotostarzenia

×
×
×

×

×
×

HA/CE-VITAL

rozstępy

×

×
×
×
×
×
×
×

REGENER MAX™

blizny

×

×
×
×
×
×
×

SKIN REVITAL TONIC

głębokie zmarszczki

×
×
×

FERUL TONIC

średnie zmarszczki

×

×
×

LACTO CREAM

drobne zmarszczki

mocne

PIELĘGNACJA DOMOWA

LACTO TONIC

zmarszczki mimiczne

B-LIKE PEEL

ZMARSZCZKI, BLIZNY,
ROZSTĘPY

PYRUVIC PEEL

ZABIEGI

SKIN REVITAL
ANTI AGE
AMBER PEEL
AZA PEEL, SHIKI PEEL
VITAMIN C PEEL, LACTO PEEL, PHYTIC PEEL

słabe

FERUL PEEL, LIFT PEEL
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Produkty uzupełniające do zabiegów
Przygotowanie
do zabiegu eksfoliacji

Neutralizacja
działania kwasów

Pre-Peel – preparat zawierający kwas

Neutralizator – szybko i skutecznie
neutralizuje działanie kwasów.
Natychmiast po aplikacji niweluje
nieprzyjemne uczucie szczypania
i pieczenia. Recepturę wzbogaca
synergiczne działanie trzech aktywnych
składników – ekstraktu z aloesu,
panthenolu i allantoiny, wykazujących
właściwości łagodzące, regenerujące
i przyspieszające gojenie.

salicylowy o stężeniu 2%, który doskonale
przygotowuje skórę do aplikacji peelingów
oraz do innych zabiegów wymagających
dokładnego oczyszczenia i odkażenia
skóry, np. mikrodermabrazji czy mezoterapii.

30 ml

75 ml

200 ml

500 ml

Serum pozabiegowe

NOWOŚĆ

HA-VITAL – to specjalistyczny żel opie-

CE-VITAL – to skoncentrowany żel bazujący na synergicznym działaniu wysokostężonego potrójnego kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny. Połączenie to przyczynia się
do utrzymania sprężystości oraz poprawienia elastyczności skóry, minimalizując zmiany degradacyjne, towarzyszące procesowi
starzenia. Dodatkowo kwas hialuronowy nie
tylko uzupełnia depozyty wody w skórze,
ale także, tworząc hydrofilową barierę na jej
powierzchni, zapobiega podrażnieniu.

rający swoje działanie na 1,5% stężeniu
potrójnego kwasu hialuronowego (wielkocząsteczkowego, małocząsteczkowego,
ultraniskocząsteczkowego), dzięki czemu
jego działanie jest wielokierunkowe i wzajemnie się uzupełnia. Wpływa korzystnie
na stopień nawilżenia, poprawia kondycję
skóry, wygładza, a także spłyca zmarszczki.
Skóra jest doskonale nawilżona zarówno od
zewnątrz, jak i od wewnątrz.

Serum B-Like – specjalistyczne serum
przeznaczone do rozbudowania zabiegów
o działaniu przeciwzmarszczkowym.
Receptura bazująca na kwasie gammaaminomasłowym wpływa na redukcję
stymulacji mięśniowej, dzięki czemu
wygładza zmarszczki mimiczne, przywracając jej młodszy wygląd i naturalny blask.

100 ml

200 ml

200 ml
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Maski

Łagodzenie podrażnień pozabiegowych

poj. 200 ml

poj. 200 ml

UP SKIN CARE MATURE

UP SKIN CARE SENSITIVE

poj. 200 ml

Aloe Gel – łagodząco-nawilżający żel,
którego podstawą jest ekstrakt z aloesu.
Przeznaczony do każdego rodzaju cery
jako pielęgnacja wyciszająca skórę podrażnioną i uszkodzoną po zabiegach z użyciem
peelingów chemicznych, mezoterapii, mikrodermabrazji itp. Błyskawicznie przynosi
efekt nawilżenia, chłodzenia i odświeżenia.

Żelowa maska do twarzy polecana do
skóry podrażnionej i zaczerwienionej.
Zawiera ekstrakt z arniki i glinkę
porcelanową, które zmniejszają
rumień i wyciszają skórę. Przyspiesza
regenerację mikrouszkodzeń. Nawilża
i przywraca komfort.

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
środowiska zewnętrznego, wpływa na
poprawę przebiegu procesów odnowy
komórkowej.

poj. 500 ml

poj. 500 ml

poj. 500 ml

Maska Algowa

Maska na bazie ziemi okrzemkowej i alg morskich.
Klasyczna maska algowa polecana dla każdego rodzaju skóry,
w szczególności tłustej, mieszanej z tendencją do występowania zmian
trądzikowych. Obecna w masce ziemia okrzemkowa stanowi bogate
źródło krzemu o wysokim stopniu przyswajalności. Krzem działa
przeciwtrądzikowo, ujędrniająco, wzmacnia naczynka krwionośne,
wspomaga gojenie ran. Delikatnie usuwa martwe komórki naskórka
i nadaje skórze gładkość. Sole mineralne w połączeniu z algami
polepszają wilgotność skóry i regulują zaburzoną równowagę
mineralną. Po zastosowaniu maski skóra nabiera zdrowszego kolorytu,
jest wygładzona, nawilżona, ujędrniona, a stany zapalne ulegają
wyciszeniu.

Maska Witaminowa

Maska na bazie ziemi okrzemkowej oraz kompleksu witamin: E, C, B3,
B5, B6.
Maska przeznaczona do każdego rodzaju skóry, szczególnie
przesuszonej, wymagającej nawilżenia i odświeżenia. Ze względu
na zawartość witamin z grupy B, przyspiesza odnowę naskórka.
Zawartość witamin E i C stymuluje działanie przeciwrodnikowe,
wzmacniające ściany naczyń krwionośnych, aktywizuje procesy
zachodzące w skórze i poprawia jej koloryt. Szczególnie polecana na
zakończenie zabiegów dermoestetycznych, a także po zabiegach
kwasami.

Lacto Masque

Maska na bazie ziemi okrzemkowej i kwasu laktobionowego.
Maska rekomendowana dla skóry potrzebującej regeneracji i odbudowy,
także z efektami utraty sprężystości i elastyczności oraz widocznymi
zmarszczkami. Zawarty w formule kwas laktobionowy charakteryzuje
się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi oraz nawilżającymi.
Hamuje działanie enzymów przestrzeni zewnątrzkomórkowej naskórka
tzw. metaloproteinaz, przez co zapobiega tworzeniu się zmarszczek,
teleangiektazji, zwiotczeniu skóry. Dodatkowo poprzez pobudzenie
syntezy kolagenu, wzmacnia mechanizmy naprawcze skóry, dzięki
czemu maska doskonale się sprawdza jako uzupełnienie zabiegów
dermoestetycznych, np. po mezoterapii, czy peelingach chemicznych.
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Kremy przeznaczone do zabiegów i do stosowania w domu
		
Po każdym zabiegu, w celu szybkiej regeneracji skóry, zalecane jest stosowanie WYŁĄCZNIE kremów:

THE DOUBLE POWER OF REGENERATION

podwójna siła regeneracji

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 x dziennie.
Regener Max™ to połączenie wysokich stężeń dwóch składników:
› P antenol (prowitamina B5) – przyspiesza podział komórkowy komórek skóry, działa łagodząco
na podrażnioną i zaczerwienioną skórę, działa nawilżająco, jest bardzo korzystny dla skóry poparzonej,
› K olagen – uczestniczy w procesach regeneracyjnych związanych z gojeniem się ran.

poj. 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 formą makijażu niż tradycyjny podkład, dla cer w okresie
rekonwalescencji pozabiegowej.
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

poj. 50 ml
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VITAMIN C CREAM 50ml

Intensywnie energetyzujący krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry z szarej, matowej, o nierównym kolorycie oraz zniszczonej
słońcem lub upływem lat. Doskonałe połączenie składników aktywnych, zapewnia globalną pielęgnację skóry, przywracając jej młodszy i zdrowy
wygląd. Skoncentrowana, stabilizowana witamina C wspomaga procesy odnowy komórkowej, uczestniczy w syntezie elastyny i kolagenu,
znacząco wpływając na ujędrnienie skóry i wygładzenie zmarszczek. Hamuje i regeneruje zniszczenia skóry powodowane promieniowaniem UV.
Unikalny kompleks odżywczy, bazujący na oleju lnianym i oleju z czarnuszki pobudza potencjał regeneracyjny i opóźnia procesy starzenia
komórek skóry. Regularne stosowanie preparatu sprzyja wygładzeniu zmarszczek, a także zachowaniu młodego i promiennego wyglądu.
Krem VITAMIN C CREAM zawiera:
WITAMINA C – w formie SAP (sól sodowa fosforanu askorbylu) – to lewosktrętna, stabilna postać witaminy C. Jako silny przeciwutleniacz chroni przed działaniem czynników powodujących stres oksydacyjny. Uczestniczy w syntezie elastyny i kolagenu, zwiększając
gęstość skóry właściwej i poprawiając jej elastyczność. Wzmacnia odporność skóry, która ulega zmniejszeniu pod wpływem promieniowania słonecznego UVB.
OLEJ Z CZARNUSZKI – nazywany też „ złotem faraonów”. Jest silnym antyoksydantem a dzięki dużej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych,
OLEJ LNIANY – idealny do każdego rodzaju skóry. Reguluje pracę gruczołów łojowych. Stanowi bogate źródło witaminy E.

Stosowanie:
2 × dziennie

VITAMIN C gel 30 ml

Skoncentrowany żel-esencja o wysokim wskaźniku wchłanialności i skuteczności.
Produkt stanowi odpowiedź na potrzeby skóry szarej i wyglądającej na zmęczoną. Łączy w sobie silne działanie stabilnej formy witaminy C
o stężeniu 6% oraz glukonolaktonu.
Walczy z oznakami starzenia się skóry koncentrując się na pobudzeniu produkcji kolagenu i elastyny, dla uzyskania spektakularnych
przeciwstarzeniowych rezultatów. Cera wygląda na promienną i wypoczętą, a lekka konsystencja nawilża skórę i stanowi doskonałą
bazę pod krem Vitamin C Cream.

Stosowanie:

2 × dziennie na oczyszczoną skórę twarzy

VITAMIN C SERUM 150 ml

Aktywne serum-koncentrat do profesjonalnego użytku, o wysokiej efektywności działania aktywującego młodzieńczy metabolizm
komórek. Unikalny kompleks starannie wyselekcjonowanych 3 bioaktywnych form witaminy C (etylowy kwas askorbinowy, sól
sodowa fosforanu askorbylu i glukozyd askorbylu), intensywnie penetruje w głębokie warstwy skóry, zapewniając dogłębną
regenerację i ochronę skóry przed mechanizmami starzenia. Zapewnia trójwymiarową pielęgnację poprzez silną stymulację syntezy
włókien kolagenowych, dogłębne odżywienie, wygładzenie i nadanie jej aksamitnej miękkości. Błyskawicznie przywraca skórze blask
i redukuje oznaki zmęczenia.

Stosowanie:

Produkt do użytku profesjonalnego.

Kremy przeznaczone do zabiegów i do stosowania w domu
Lift Cream 50 ml

Anti Acne Cream 50 ml

Lift Cream – aksamitny krem, zapewniający wielopłaszczyznowy lifting skóry. Działanie
produktu bazuje na wykorzystaniu czystego kwasu glicyryzynowego, poprawiającego sprężystość,

Anti Acne Cream – to produkt o lekkiej konsystencji, który działa

napięcie i gładkość cery. Unikalne rozbudowanie formuły o azeloglicynę, zapewnia dodatkowo

przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie oraz posiada niski wskaźnik komedogenności. Krem

podniesienie poziomu nawilżenia i pojędrnienia skóry, a wyjątkowość produktu podkreśla ceniony za

idealnie matowi skórę. Nadaje się jako baza pod makijaż przedłużając jego trwałość.

swoje właściwości odżywcze, olej arganowy.

Produkt nie zawiera substancji zapachowych. Przeznaczony jest do całorocznej

Krem LIFT CREAM zawiera:

pielęgnacji.

› Kwas glicyryzynowy – działa przeciwzmarszczkowo, hamuje wydzielanie hialuronidazy,

Anti Acne Cream oparty jest na dwóch składnikach aktywnych:
› Cynk PCA – przeciwdziała nadmiernej produkcji łoju, działa antybakteryjnie,

› Azeloglicyna – jest pochodną kwasu azelainowego. Jest połączeniem zachowującym

› Kwas salicylowy 2% – wykazuje działanie przeciwbakteryjne

enzymu rozkładającego naturalny kwas hialuronowy w skórze, który odpowiada za
jędrność i nawilżenie skóry. Dodatkowo wykazuje działanie antyoksydacyjne.
charakterystyczne dla kwasu azelainowego właściwości terapeutyczne, przy
jednoczesnym lepszym nawilżeniu i uelastycznieniu skóry.

NOWOŚĆ

› Glukonolakton – wykazuje
silne właściwości nawilżające,
antyoksydacyjne.
Wzmacnia barierę lipidową

ściągająco i matująco.
i przeciwzapalne.

i

Stosowanie:
› cera trądzikowa
2 × dziennie,

› cera przetłuszczająca
1 × dziennie.

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:
ujędrnienie



nawilżenie



poprawa sprężystości
skóry



Efekty uzyskane w wyniku regularnego stosowania kremu ANTI ACNE:
redukcja objawów trądziku
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Kremy przeznaczone do zabiegów i do stosowania w domu
Krem FILLER MAX ™ jest uzupełnieniem terapii przeciwzmarszczkowej oraz terapii
przeciwstarzeniowej.
FILLER MAX ™ jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji domowej. Powinno się go
stosować 2 × dziennie, rano i wieczorem.
Krem FILLER MAX ™ zawiera cztery najistotniejsze składniki dające efekt anti age:

Specjalistyczny całoroczny krem na przebarwienia.
Krem podtrzymuje efekty zabiegów kosmetycznych redukujących
przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych zmian barwnikowych.
Krem należy stosować 2 × dziennie rano pod makijaż i wieczorem po
wcześniejszym demakijażu skóry produktem UPWASHING lub UPREMOVER.
Krem LIGHTER+ zawiera:

KWAS FERULOWY

KWAS KOJOWY

OLEJ ARGANOWY

ARBUTYNA

RETINOL

WITAMINA C

OLEJ Z DRZEWA MORINGA

RETINOL

– silny antyoksydant,
„wymiatacz" wolnych rodników,
składnik zatrzymujący proces
starzenia się skóry

– zatrzymuje proces tworzenia
barwnika w skórze poprzez blokadę
enzymu tyrozynazy odpowiedzialnego
za proces melanogenezy.

- mocno nawilża
i wykazuje działanie
przeciwzmarszczkowe

– działa rozjaśniająco na skórę,
dodatkowo blokuje proces
tworzenia barwnika w skórze.

- powoduje przyspieszenie
produkcji kwasu
hialuronowego w skórze

– ma działanie rozjaśniające,
dodatkowo hamuje transport
barwnika do komórek naskórka.

– drzewo moringa nazywane jest „drzewem cudu”, „drzewem długowieczności”. Jego częścią są
tzw. sterole, które wpływają odżywczo na komórki 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.

– rozjaśnia przebarwienia,
szczególnie skuteczny
w przebarwieniach pozapalnych.

Efekty uzyskane w wyniku regularnego stosowania kremu FILLER MAX ™:



redukcja zmarszczek

ujędrnienie





poprawa elastyczności

Efekt uzyskany w wyniku regularnego stosowania kremu LIGHTER+:



nawilżenie

redukcja przebarwień
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Kremy przeznaczone do zabiegów i do stosowania w domu

LACTO

CREAM

LACTO CREAM 50ml
Delikatny krem do codziennej ochrony i zrównoważonej pielęgnacji skóry odwodnionej i wrażliwej, której mogą towarzyszyć
pieczenie, napięcie, zaczerwienienie czy rozszerzone naczynia krwionośne. Formuła produktu oparta o cenne właściwości
kwasu laktobionowego, charakteryzuje się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi i zapobiega
zwiotczeniu skóry. Poprzez pobudzenie syntezy kolagenu, wzmacnia mechanizmy naprawcze,
a dodatkowo ma unikalną właściwość wiązania wody w skórze. Systematyczna pielęgnacja skóry
przy zastosowaniu Lacto Cream, wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej naskórka i wpływa
korzystnie na stan rozszerzonych naczynek oraz redukuje zaczerwienienia skóry.

NOWOŚĆ

Krem LACTO CREAM zawiera:
KWAS LAKTOBIONOWY - wspomaga profilaktykę
dotyczącą pielęgnacji skóry naczynkowej i wrażliwej.
Wzmacnia mechanizmy naprawcze skóry i chroni skórę
przed wolnymi rodnikami, dzięki silnemu oddziaływaniu
antyoksydacyjnemu. Dodatkowo silnie nawilża i stymuluje
proces odnowy komórkowej.
WYCIĄG Z KRWAWNIKA POSPOLITEGO - łagodzi
podrażnienia, działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie
i odnowę uszkodzonego naskórka. Zmniejsza skłonność do
rozszerzania naczyń krwionośnych.
OLEJ JOJOBA – charakteryzuje się wysoką zawartością
witaminy E (tokoferoli), dzięki czemu wykazuje własności
regeneracyjne i antyoksydacyjne. Efektywnie nawilża
i zmiękcza skórę, działa łagodząco na stany zapalne
skóry, odżywia i wygładza, sprzyja redukcji zmarszczek
powodowanych suchością skóry.
Efekty uzyskane w wyniku regularnego stosowania kremu LACTO CREAM:

redukuje
rumień

wzmacnia ściany naczyń
krwionośnych

wzmacnia
barierę naskórkową

Kremy przeznaczone do zabiegów i do stosowania w domu
w celu ochrony przed szkodliwym działaniem UVA i UVB.

01

SKIN PROTECTOR SPF 50+

UVA & UVB SUN PROTECTION CREAM

peelingi
chemiczne

02
mikrodermabrazja

03

Jednokrotne użycie kremu zabezpiecza skórę przed promieniami
UVA i UVB na 8 godzin – SPF50+ & PA++!

Komfortowa w aplikacji, transparentna mgiełka do twarzy i ciała
zapewniająca utrawysoką ochronę - SPF 50+.

Zastosowanie:
› p o zakończeniu zabiegu należy nałożyć jedną warstwę kremu
na powierzchnię skóry,
› p rzed ekspozycją na słońce skórę należy zabezpieczyć poprzez
nałożenie jednej warstwy kremu,
› k rem przeznaczony jest również do zabezpieczenia skóry osób
z tendencją do przebarwień,
› b ardzo dobrze się wchłania, dlatego może być używany pod makijaż.

Zastosowanie:
› p o 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,
› a by utrzymać właściwy poziom ochrony
przeciwsłonecznej, aplikację należy
powtarzać co 2 godziny,
› idealny do stosowania także na makijaż.

mezoterapia
bezigłowa
i mikroigłowa

NOWOŚĆ

04

mezoterapia igłowa,
wypełnienia
kwasem
hialuronowym

Lip Sun Protection SPF 15
› p omadka bazująca na naturalnych,
odżywczych składnikach, zapewniających silne nawilżenie i ochronę ust
przed szkodliwym promieniowaniem
słonecznym UVB.

poj. 3,8 g

poj. 50 ml

poj. 150 ml
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Procedura Zabiegowa Peel Mission

01

Demakijaż produktami Peel Mission®: płyn micelarny, pianka upREMOVER lub żel upWASHING.

02

Odtłuszczenie skóry – Pre-Peel (w przypadku demakijażu żelem upWASHING użycie preparatu PRE-PEEL nie jest konieczne).

03

Nałożenie kwasu Peel Mission® – czas ekspozycji uzależniony od rodzaju preparatu:
a.	0–2 min. Anti Acne, Anti Comedo, TCA, Skin Revital, Mat Ferul, Amber Peel, Pyruvic Peel,
b. 0–5 min. Lightening, Anti Age, Shiki Peel,
c. 0–10 min. AZA Peel, Lacto Peel, Ferul Peel, Phytic Peel,
d. 0–15 min. Vitamin C Peel; B-Like Peel,
e. 0–20 min. Reti Peel, Lift Peel.

04

Nałożenie preparatu Peel Mission® NEUTRALIZATOR.

05

 o nałożeniu NEUTRALIZATORA wykonać kompres z zimnej wody,
P
a następnie osuszyć skórę.

06

Wykończenie zabiegu maską / żelem aloesowym / HA-Vital / CE-Vital
marki Peel Mission®.

07

Nałożenie kremu Regener Max™ THE DOUBLE POWER OF REGENERATION celem zabezpieczenia prawidłowej regeneracji naskórka
(brak nałożenia kremu zabezpieczającego proces regeneracji może spowodować nieprawidłowe odtworzenie naskórka);

08

Nałożenie wybranego produktu bloc® celem zabezpieczenia skóry przed promieniami UVA i UVB.

09

 egenerująca pielęgnacja domowa pozabiegowa – produkty Regener Max™ czas trwania:
R
0–14 dni (w przypadku TCA i Anti Comedo 0–28 dni)
(produkty Regener Max™ zapewniają odpowiednią regenerację naskórka, nawilżają i łagodzą podrażnienia).

10

 odzienne zabezpieczanie skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB
C
– produkty bloc®. Każdorazowo przed ekspozycją na promieniowanie UV należy pamiętać o aplikacji ochrony przeciw promieniowaniu UV.

Następnie aplikacja kremu Regener Max™ PROTECTIVE COVER CREAM SPF 15 celem kamuflażu zaczerwienienia i podrażnienia skóry wywołanych działaniem peelingów chemicznych.
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Preparaty przeznaczone do pielęgnacji domowej
– samodzielna kontynuacja zabiegów gabinetowych

Do stosowania po zabiegach z użyciem kwasów przeznaczone są specjalistyczne toniki, dedykowane do poszczególnych produktów
użytych podczas zabiegu. Toników należy używać dwa razy dziennie. Każdy tonik zawiera od 2%–10% kwasu.

Toniki
poj. 200 ml

Anti Age Tonic – aktywny
Anti Acne Tonic – tonik

opracowany specjalnie z myślą
o skórze borykającej się
z problemem trądziku. Dzięki
recepturze wzbogaconej o kwas
salicylowy, produkt działa
silnie antybakteryjnie, hamuje
wydzielanie łoju i zapobiega
rozwojowi mikroorganizmów.

tonik zawierający kwas
glikolowy, który wyraźnie
poprawia kondycję skóry,
poprzez stymulację procesów
odnowy komórek. Działa
napinająco, przywraca cerze
zdrowy, promienny wygląd.
Systematycznie stosowany
nadaje skórze aksamitną
miękkość, nawilża i wygładza.

Anti Comedo Tonic – tonik
z kwasem pirogronowym,
idealny do codziennej pielęgnacji
skóry z niedoskonałościami.
Oczyszcza pory i zmniejsza ich
wielkość. Redukuje powstawanie
stanów zapalnych. Regularnie
stosowany sprawia, że skóra
staje się doskonale czysta,
gładka i odświeżona.

Aza Tonic – tonik do
pielęgnacji skóry twarzy
z kwasem azelainowym
o udowodnionym działaniu
minimalizującym problem
trądziku, także różowatego.
Wpływa na zmniejszenie
przebarwień po trądziku
sterydowym, polekowym,
młodzieńczym czy opryszczce.
Doskonale wycisza skórę
skłonną do rumienia, wrażliwą
i płytko unaczynioną.

Lacto Tonic – preparat

przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji odwodnionej, wrażliwej
i naczynkowej skóry. Kwas
laktobionowy nawilża i wzmacnia
ochronną barierę naskórkową.
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.

Lightening Tonic – 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.

Skin Revital Tonic – tonik

wzbogacony o kwas migdałowy,
rekomendowany do pielęgnacji
skóry odwodnionej, wymagającej
odświeżenia. Doskonale wyrównuje
koloryt, wygładza teksturę i pobudza
skórę do regeneracji, jednocześnie
jej nie podrażniając. Produkt działa
odświeżająco, nadając cerze blask
i miękkość.
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Preparaty przeznaczone do pielęgnacji domowej
Do stosowania po zabiegach z użyciem kwasów przeznaczone są specjalistyczne toniki, dedykowane do poszczególnych produktów
użytych podczas zabiegu. Toników należy używać dwa razy dziennie. Każdy tonik zawiera od 1%–10% kwasu.

Toniki
poj. 200 ml

Vitamin C Tonic – 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 – tonik do codziennej

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

Shiki Tonic – tonik o szerokim spektrum działania,

zawdzięczający swoją skuteczność właściwościom
kwasu szikimowego. Doskonale wpisuje się w potrzeby
skóry odwodnionej, jak również wrażliwej z tendencją do
powstawania zmian trądzikowych. Zwiększa 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.

NOWOŚĆ
Phytic Tonic – 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.

Amber Tonic - aktywny

tonik z kwasem
hydroksybursztynowym, polecany
do każdego rodzaju skóry,
w szczególności odwodnionej,
o nierównomiernym kolorycie.
Minimalizuje drobne zmarszczki
i zmniejsza widoczność
ujść gruczołów łojowych.
Wykazuje działanie nawilżające
i rozjaśniające.

B-Like Tonic - tonik o działaniu
przeciwzmarszczkowym
i nawilżającym. Szczególnie
polecany jako pielęgnacja
podtrzymująca efekty zabiegu
B-Like Peel. Preparat zawiera
kwas gamma-aminomasłowy
wpływający na redukcję
stymulacji mięśniowej, dzięki
czemu wygładza zmarszczki
mimiczne. Preparat reguluje pH
skóry, pozostawia ją odświeżoną
i wygładzoną.

Lift Tonic – 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.
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Preparaty przeznaczone do pielęgnacji domowej – Żele
Shiki gel 30 ml
Shiki gel – żel do twarzy zapewniający

wielowymiarową pielęgnację. Dzięki zawartości kwasu
szikimowego, aktywnie nawilża i zabezpiecza skórę
przed ponownym przesuszeniem, czego efektem jest
promienna i wygładzona cera. Dodatkowo zapewnia
doskonałą troskę skórze z problemem trądziku,
oczyszczając ją, minimalizując mikrostany zapalne oraz
redukując niedoskonałości.
Stosowanie:
› 1 × dziennie (najlepiej na noc)

Phytic gel 30 ml
Phytic gel – specjalistyczny żel o działaniu

przeciwstarzeniowym i rozjaśniającym przebarwienia.
Stworzony jako uzupełnienie pielęgnacji każdego rodzaju
skóry. Preparat ten to kompleksowy program poprawiający
kondycję skóry i stymulujący ją do odnowy. 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 szybkim
czasie poprawić elastyczność skóry, intensywnie rozświetlić
i rozjaśnić cerę oraz wygładzić zmarszczki.
Stosowanie:
› 1 × dziennie (najlepiej na noc)

AZAgel 30 ml
AZA gel – to produkt przeznaczony dla osób

z cerą trądzikową, wrażliwą. Preparat powinno się
stosować również w przypadku trądziku różowatego.
Żel zawiera 5% stężenie kwasu azelainowego,
które wpływa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie.
Optymalne stężenie kwasu azelainowego nie
powoduje podrażnienia czy łuszczenia się naskórka.
Stosowanie:
› 2 × dziennie.

i
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Preparaty przeznaczone do pielęgnacji domowej – Maski i Serum
UP SKIN CARE MATURE
30 ml
Up Skin Care Mature - 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
środowiska zewnętrznego, wpływa na poprawę
przebiegu procesów odnowy komórkowej.

UP SKIN CARE SENSITIVE
30 ml
Up Skin Care Sensitive - żelowa maska

do twarzy polecana do skóry podrażnionej
i zaczerwienionej. Zawiera ekstrakt z arniki i glinkę
porcelanową, które zmniejszają rumień i wyciszają
skórę. Przyspiesza regenerację mikrouszkodzeń.
Nawilża i przywraca komfort.

B-LIKE ROLL-ON
15 ml
B-Like Roll-On – produkt przeznaczony do aplikacji

na strefy z problemem zmarszczek mimicznych. Kluczowy
składnik preparatu, kwas gamma-aminomasłowy, którego
mechanizm działania polega na blokowaniu sygnałów
synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych, co
skutkuje hamowaniem mikroskurczy, powodując relaksację
mięśni, a w efekcie redukcję linii ekspresyjnych.
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