
FERULIC ANTI-AGING ROZJAŚNIAJĄCY

Zabieg na bazie kwasu ferulowego

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

Wskazania: zmarszczki, anti-aging, przebarwienia posłoneczne, skóra palacza, pozbawiona blasku, 
odwodniona
Efekt: rozjaśnienie, rozświetlenie, antyoksydacja, redukcja zmarszczek skórnych i mimicznych 
Stosowanie: cały rok
Złuszczanie: brak 
pH: 2,5

Dzięki zabiegowi skóra staje się natychmiastowo gładka, promienna i świeża. A także wyrównuje koloryt i 
niweluje niedoskonałości. Dużą zaletą jest jego natychmiastowe działanie - efekt widać bezpośrednio po 
wykonanym zabiegu. 
KWAS FERULOWY. Jest substancją o działaniu silnie antyoksydacyjnym która neutralizuje wolne rodniki. Opóźnia 
procesy przeciwstarzeniowe chroniąc kolagen, elastynę i fibrylinę. Rozjaśnia przebarwienia i zapobiega 
powstawaniu plam na skórze. Chroni komórki skóry przed działaniem promieniowania słonecznego (UV), dzięki 
niemu naturalna protekcja skóry wzrasta ośmiokrotnie. Redukuje stres oksydacyjny i tworzenie dimerów 
tymidynowych (powodujących uszkodzenia DNA i prowadząc do rozwoju chorób nowotworowych i 
przyspieszonego starzenia skóry.) 
W protokole zabiegowym stosujemy również Unikalne połączenie innych aktywnych składników, które działają 
wielokierunkowo i uzupełniają oraz wzmacniają właściwości kwasu ferulowego.
Witamina C – stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i kw. hialuronowego, rozświetla i rozjaśnia skórę, usuwa 
przebarwienia, działa przeciwzapalnie i regenerująco. Uszczelnia naczynia krwionośne, poprawia mikrocyrkulację i 
zmniejsza zaczerwienienia skóry.
Kwas Hialuronowy – dzięki jego uzupełnianiu nie doprowadzamy do degeneracji włókien kolagenowych a co za 
tym idzie zapobiegamy powstawaniu zmarszczek. Wraz z kolagenem jest to główny składnik skóry
Argirelina – unikalny peptyd, działa na poziomie synaps nerwowo-mięsniowych rozluźniając mięśnie mimiczne. 
Hamuje wytwarzanie katecholamin, które sprzyjają powstawaniu zmarszczek mimicznych.
Ekstrakt z morwy białej i Niacynamid – działają przeciwzapalnie i rozjaśniająco hamując działanie enzymu 
tyrozynazy odpowiedzialnego za wytwarzanie melaniny
Pantenol -  zmniejsza utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża skórę. Stymuluje podziały komórkowe, 
dzięki czemu działa gojąco i regenerująco. Poprawia barierę lipidową naskórka.
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