
SALICYLIC A/IN PEEL
Zabieg na bazie kwasu salicylowego

Zabieg ten przewidziany jest do skór tłustych, trądzikowych jak i z zaskórnikami. Po wykonaniu serii zabiegów zauważamy 
znaczną poprawę kondycji skóry: regulacja sebum, zmniejszenie ilości stanów zapalnych jak i oczyszczenie porów. 
Dodatkowo wpływa na zmniejszenie blizn i przebarwień potrądzikowych. Najlepsze efekty zauważalne są po serii zabiegów. 

KWAS SALICYLOWY - Reguluje odnowę komórkową skóry, poprzez usunięcie zbędnych zrogowaciałych komórek, dzięki czemu 
poprawia się struktura i koloryt skóry. Zwiększa skuteczność innych preparatów kosmetycznych. Zapewnia lepsze 
nawodnienia skóry. Odblokowuje pory i działa antybakteryjnie, dzięki czemu zapobiega tworzeniu ognisk zapalnych, czyli 
wszelkiego rodzaju wyprysków i zaskórników. Spłyca drobne zmarszczki powierzchniowe i poprawia elastyczności skóry. 

W protokole zabiegowym stosujemy również Unikalne połączenie innych aktywnych składników, które działają 
wielokierunkowo i uzupełniają oraz wzmacniają właściwości kwasu salicylowego.

Papaina - skutecznie, gruntownie usuwa martwą część naskórka, oczyszcza powierzchnię skóry. Papaina działa tylko na 

martwą, obumarłą część naskórka. Ekstrakt z papai działa także nawilżająco, wspomaga mikrokrążenie krwi. Pomaga w 

rozjaśnianiu przebarwień potrądzikowych i posłonecznych.

Ekstrakt z Lukrecji – działa bakteriostatycznie, przeciwzapalnie i wybielająco poprzez blokowanie enzymu tyrozynazy 

odpowiedzialnego za procesy tworzenia barwnika skóry-melaniny

Retinol, Palmitynian Rytinylu - formy witaminy A. Wspomagają odnowę komórkową skóry poprzez normalizację ich 

dojrzewania i podziały komórkowe. Stymulują produkcję kwasu hialuronowego oraz kolagenu. Poprawiają gładkość skóry jej 

strukturę i koloryt. Znacznie poprawiają grubość skóry jej sprężystość oraz zmniejszają rogowacenie.

Wskazania: skóra tłusta z tendencją do trądziku zapalnego
Stosowanie: wrzesień - kwiecień
Złuszczanie: umiarkowane do dużego
Efekt: regulacja sebum, oczyszczenie porów, niwelacja trądziku
pH: 2,0

Wskazania: skóra naczynkowa, rumień, ze skłonnością do trądziku różowatego, lekki 
i umiarkowany trądzik pospolity, skóra wrażliwa
Efekt: rozjaśnienie, wyrównanie kolorytu, niwelacja trądziku, zmniejszenie reaktywności, 
redukcja widocznych naczynek
Stosowanie: cały rok
Złuszczanie: brak
pH: 2,5

AZEELPEEL
Zabieg na bazie kwasu azaleinowego

Zabieg z KWASEM z AZELAINOWYM charakteryzuje się działaniem przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym. Zalecany 

jest do cer z trądzikiem pospolitym i różowatym z tendencją do rumienia i naczynek. Hamuje rozwój bakterii 

Propionibacterium acnes, odgrywających istotną rolę w patogenezie trądziku. Polecany jest również pacjentom z 

atopowym zapaleniem skóry. Dodatkowym jego działaniem jest hamowanie syntezy melaniny co jest wyjątkowo 

przydatne w redukcji przebarwień spowodowanych trądzikiem pospolitym i trądzikiem różowatym.

Zabieg łączymy z Ampułką AZA EXPERT o unikalnym składzie z Niacynamidem i Telangynem.

Niacynamid - zwiększa efekt przeciwzapalny i rozjaśniający poprzez hamowanie migracji pigmentu z melanocytów.

Telangyn - tetrapeptyd, powstał specjalnie dla osób z problemami ze skórą naczynkową i z teleangiektazją. 

Przeciwdziała zaczerwienieniom i efektom collagenasy, które powodują rozkład kolagenu. Uszczelnia i zwiększa 

elastyczność naczyń krwionośnych.

Unikalne połączenie kwasów o właściwościach redukujących przebarwienia. Kwas TCA, 
KOJOWY i AZALEINOWY są inhibitorami tyrozynazy, blokują produkcję pigmentu hamując 
wytwarzanie melaniny.  Razem z kwasem GLIKOLOWYM i MLEKOWYM przyspieszają odnowę 
komórkową, zmiękczają i wygładzają skórę, poprawiają barwę i fakturę skóry. Dodatkowo 
odbudowują włókna sprężyste i poprawia elastyczność skóry, zwiększają produkcję włókien 
kolagenu.

W protokole zabiegowym stosujemy również Unikalne połączenie innych aktywnych składników, które 

działają wielokierunkowo i uzupełniają oraz wzmacniają właściwości MELANOPEEL.

Re�nol, Palmitynian Ry�nylu - formy witaminy A. Wspomagają odnowę komórkową skóry poprzez 

normalizację ich dojrzewania i podziały komórkowe. Stymulują produkcję kwasu hialuronowego oraz 

kolagenu. Poprawiają gładkość skóry jej strukturę i koloryt. Znacznie poprawiają grubość skóry jej 

sprężystość oraz zmniejszają rogowacenie.

MELANO PEEL
Zabieg na bazie kwasów wybielających

Wskazania: przebarwienia, plamy posłoneczne, blizny, zmarszczki
Efekt: rozjaśnienie, spłycenie blizn i zmarszczek
Stosowanie: wrzesień - kwiecień
Złuszczanie: brak 
pH: 1,7

Unikalne połączenie kwasów o właściwościach redukujących przebarwienia. Kwas TCA, KOJOWY i AZALEINOWY są 
inhibitorami tyrozynazy, blokują produkcję pigmentu hamując wytwarzanie melaniny.  Razem z kwasem 
GLIKOLOWYM i MLEKOWYM przyspieszają odnowę komórkową, zmiękczają i wygładzają skórę, poprawiają barwę i 
fakturę skóry. Dodatkowo odbudowują włókna sprężyste i poprawia elastyczność skóry, zwiększają produkcję 
włókien kolagenu.

W protokole zabiegowym stosujemy również Unikalne połączenie innych aktywnych składników, które działają 

wielokierunkowo i uzupełniają oraz wzmacniają właściwości MELANOPEEL.

Retinol, Palmitynian Rytinylu - formy witaminy A. Wspomagają odnowę komórkową skóry poprzez normalizację 

ich dojrzewania i podziały komórkowe. Stymulują produkcję kwasu hialuronowego oraz kolagenu. Poprawiają 

gładkość skóry jej strukturę i koloryt. Znacznie poprawiają grubość skóry jej sprężystość oraz zmniejszają 

rogowacenie.

pH 1,7

15% TCA, 5% Kwas glikolowy, 5% Kwas mlekowy,
5% Kwas kojowy, 5% Kwas azelainowy 

MELANO PEEL 15
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