
SIMPLE WAY TO GET PERFECT SKIN

MINI KATALOG
PRODUKTÓW

PROFESJONALNYCH



Kilka słów
o marce

PEEL MISSION® TO NAJWIĘKSZY W EUROPIE
PRODUCENT MONOPEELINGÓW.

PEEL MISSION® TO UNIKALNE PEELINGI WYKORZYSTUJĄCE
KWASY, KTÓRYCH NIE POSIADAJĄ INNE MARKI PROFESJONALNE.

PEEL MISSION® DAJE MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZOWANIA ZABIEGÓW.
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A DODATKOWO:

Mając na uwadze 
bezpieczeństwo Klientów 
i wysoką jakość produkcji, 
nasza firma działa w oparciu 
o standardy Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej (ang. Good 
Manufacturing Practice). 
Certyfikat ISO 22716 to 
gwarancja stosowania 
rygorystycznych wymagań 
jakości w odniesieniu do 
procesu produkcji, surowców 
oraz pełnej kontroli nad ich 
pochodzeniem.

https://youtu.be/c1piX2-eqDg

Obejrzyj wideo› Szeroka propozycja 
komplementarnych produktów do 
pielęgnacji domowej bazujących 
na kwasach.

› Aż 18 unikalnych i jedynych 
na rynku toników z linii The 
Therapeutic Acid, bazujących 
na kwasach, które podtrzymują 
pielęgnację skóry w domu 
i stanowią wsparcie kierunkowego 
działania na dany problem skóry.

Ofertę marki tworzy gama 28 monopeelingów i 6 unikalnych zabiegów
pudełkowych wykorzystujących właściwości monokwasów.

Wszystkie formuły produktów Peel Mission® są autorskiego pomysłu, dlatego 
wybierając Peel Mission® zyskujesz przewagę konkurencyjną.

Największa oferta monokwasów i zabiegów pudełkowych, pozwala na spersonalizowane podej-
ście do każdego klienta i stworzenie mu terapii „szytej na miarę”, dobierając odpowiednie kwasy, 
stężenia i czas aplikacji do problemu, skór i preferencji klienta.



Monopeelingi
Peel Mission®

› Płynna 
konsystencja, 
dzięki czemu nie 
tylko są bardziej 
wydajne, lecz także 
działają na skórę 
w maksymalnym 
stopniu, co przynosi 
spektakularne 
efekty.

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

›  Skuteczność 
i atrakcyjna 
cena, czyli 
korzystna relacja 
kosztów zabiegu 
w stosunku do 
uzyskiwanych 
fenomenalnych 
efektów!
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ZALETY PRODUKTÓW
PEEL MISSION®

RÓŻNE OBLICZA TRĄDZIKU

LINIA SUBSTANCJA 
AKTYWNA

DZIAŁANIE 
SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

Anti Acne 1 pochodna kwasu 
salicylowego

redukcja trądziku, 
antybakteryjne, 
przeciwzapalne, 
sebostatyczne

AZA Peel kwas azelainowy redukcja trądziku 
różowatego,  

antybakteryjne

Pyruvic Peel kwas pirogronowy redukcja zaskórników, 
zwężenie porów,  
antybakteryjne, 
sebostatyczne

Mat Ferul kwas ferulowy 
(podłoże hydroalkoholowe)

zmatowienie 
i odtłuszczenie skóry

I PROFILAKTYKA PRZETŁUSZCZANIA SIĘ CERY
zwalcz skutecznie problemy skóry z naszymi preparatami

› Farmaceutyczna receptura
 bazująca na monokwasach,
 pozwalająca stworzyć
 spersonalizowany program
 inicjujący procesy regeneracyjno-
 -naprawcze w skórze, wpływające
 na skuteczne redukowanie
 defektów skórnych o różnym
 pochodzeniu.



LINIA SUBSTANCJA 
AKTYWNA

DZIAŁANIE SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

Lightening kwas mlekowy skutecznie rozjaśnia przebarwienia,
przeciwbakteryjne,

Lightening 1 wykazuje silne działanie 
nawilżające.

Phytic Peel kwas fitowy zapobiega powstawaniu przebarwień 
i zmniejsza już istniejące, 

antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe

ODMŁADZANIE
i rozjaśnianie przebarwień

LINIA SUBSTANCJA 
AKTYWNA

DZIAŁANIE 
SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

Skin Revital kwas migdałwoy działa odświeżająco na 
naskórek, skutecznie 

spłyca drobne 
zmarszczki, reguluje 
wydzielanie sebum.

Vitamin C Pel kwas askorbinowy redukuje teleangiektazje,
rozjaśnia cerę, poprawia 

elastyczność skóry.

PROBLEM SKÓRY POSZARZAŁEJ
I WYMAGAJĄCEJ ODŚWIEŻENIA?
Mamy na to sposób!



LINIA SUBSTANCJA 
AKTYWNA

DZIAŁANIE 
SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

Amber Peel kwas 
hydroksybursztynowy

nawilżające, wygładzające, 
hamuje rogowacenie naskórka.

Shiki Peel kwas szikimowy eksfoliacyjne bez podrażnienia, 
zaczerwienienia i przesuszenia 

skóry, nawilżające, 
uelastyczniające, antybakteryjne 

i przeciwzapalne.

REWOLUCYJNA
odnowa skóry

LINIA SUBSTANCJA 
AKTYWNA

DZIAŁANIE 
SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

Lacto Peel kwas laktobionowy redukjące rumień,
niwelujące 

teleangiektazje, 
nawilżające 

i przeciwzmarszczkowe.

ODMŁADZANIE
i rozjaśnianie przebarwień



LINIA SUBSTANCJA 
AKTYWNA

DZIAŁANIE SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

Anti Age kwas glikolowy spłyca zmarszczki i drobne blizny, 
stymuluje odnowę komórkową, 

poprawia koloryt skóry.

Ferul Peel kwas ferulowy dezaktywuje wolne rodniki będące 
przyczyną fotostarzenia się skóry,
chroni skórę przed negatywnym 
wpływem promieni słonecznych.

ZMARSZCZKI?
Pozbądź się ich przy użyciu naszych produktów!

Linia B-LIKE® PEEL wykorzystuje właściwości kwasu gamma-
aminomasłowego i peptydów. Stosowana jest w celu wygładzenia 
zmarszczek mimicznych i uzyskania efektu odmłodzenia. Składniki 
preparatów wpływają na poprawę napięcia, elastyczności oraz 
zwartości skóry. Regularne stosowanie pielęgnacji z linii B-LIKE® PEEL 
wspomaga zachowanie młodego wyglądu.

B-LIKE®
Nieinwazyjna redukcja zmarszczek mimicznych



Zabiegi
setowe

LINIA SUBSTANCJA 
AKTYWNA

DZIAŁANIE 
SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

RetiPeel™ podwójny kompleks 
retinolowy 
o stężeniu 10%

inicjuje procesy naprawcze,
przyczynia się do 

przywrócenia jędrności, 
napięcia i gęstości skóry.

Efektywnie wygładza,
przywraca młody wygląd

Lift Peel kwas glicyryzynowy pobudza regenerację 
komórek skóry 

przywraca jędrność i gęstość 
skóry. Nawilża, wygładza 

cerę oraz przywraca młody 
wygląd.

Architect Peel ekstrakty bogate 
w kwasy huminowe

wysoka zawartość 
ekstraktów bogatych 

w kwasy huminowe. Zwęża 
pory i poprawia strukturę 
skóry. Nie wymaga czasu 

rekonwalescencji.

Asiatic Peel kwas azjatykowy przywraca równowagę 
hydrolipidową, wspomaga 

odbudowę bariery 
naskórkowej, wygładza 
zmarszczki powstałe na 

skutek odwodnienia skóry

DepiGen Peel kwas gentyzynowy delikatne działanie 
złuszczające oraz silne 

właściwości rozjaśniające.

sTCA pochodna 
TCA (sodium 
trichloroacetate)

chemiczna powierzchowna 
eksfoliacja naskóka typu 

„soft”, wyrównianie struktury 
skóry

ODMŁADZANIE
i rozjaśnianie przebarwień



Produkty uzupełniające
do zabiegów

Specjalistyczne produkty Peel Mission® do zabiegów wykonywanych 
w gabinecie są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu. 
Dzięki produktom z serii uzupełniającej zabieg, możesz zadbać 
o prawidłowe przygotowanie skóry, bezpieczeństwo procedury, 
przyspieszyć i wzmocnić efekty zabiegu. Między innymi są to: produkty do 
demakijażu, płyn odtłuszczający i neutralizator, serum zabiegowe, maski 
żelowe na bazie ziemi okrzemkowej oraz kremy z serii Regener Max®.



Produkty
na zakończenie zabiegów

i do stosowania w domu

Profesjonalna tonizacja skóry to podstawa codziennej pielęgnacji skóry.
Dlatego w ofercie Peel Mission znajduje się 18 specjalistycznych toników 
z linii kosmetyków „THERAPEUTIC ACID TONIC”, których podstawowym 
składnikiem są kwasy karboksylowe.
Toniki przeznaczone są do codziennej pielęgnacji skór problematycznych.
Zawierają wysokie stężenia składników aktywnych, a użyte
konserwanty zaakceptowane są przez ECOCERT.

Codzienna pielęgnacja ma za zadanie chronić skórę twarzy przed działaniem 
czynników zewnętrznych.
W zależności od wieku i stanu cery wymaga ona różnego zastosowania 
składników aktywnych. Produkty Peel Mission® dzięki zaawansowanym
formułom bazującym na monokwasach połączonych z wyselekcjonowanymi
komponentami, tworzą remedium skrojone na miarę potrzeb każdej skóry.



Codzienna i prawidłowa pielęgnacja ciała jest tak samo ważna, jak codzienna 
i prawidłowa pielęgnacja twarzy, dlatego Peel Mission® w swojej ofercie 
posiada także preparaty do mycia ciała oraz balsamy, których składniki
dbają nie tylko o dokładne oczyszczanie, ale też dogłębne nawilżenie 
i odżywienie skóry.

bloc®
zastosowanie po:

mikrodermabrazji

peel ingach 
chemicznych
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mezoterapii igłowej, 
wypełnieniu 
kwasem 
hialuronowym

mezoterapii 
bezigłowej 
i mikroigłowej



bloc®

Najnowsze osiągnięcie w pielęgnacji 
przeciwsłonecznej! „Recykling 
komórkowy” i maksymalna ochrona skóry 
przed promieniowaniem UVA/UVB oraz 
promieniowaniem podczerwonym (IR).

Komfortowa w aplikacji, 
transparentna mgiełka 

do twarzy i ciała 
zapewniająca ultrawysoką 

ochronę - SPF 50+.

SUNBLOCK 
EXPERT 
PROTECTOR BALM

Wysokospecjalistyczna receptura 
zabezpieczająca skórę przed 

promieniami UVA i UVB - SPF50+. 
Krem zaprojektowany z myślą o 

pielęgnacji skóry podrażnionej po 
zabiegach medycyny estetycznej 

oraz intensywnych zabiegach 
dermokosmetycznych.

UVA & UVB SUN
PROTECTION CREAM

SUN PROTECTOR 
SPF 50+



Biuro Obsługi Klienta:   +48 22 113 90 15,  biuro@empire.org.pl,        

/peelmission

Podmiot odpowiedzialny za markę Peel Mission®

Więcej informacji o produktach Peel Mission®
www.peel-mission.pl


