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polski peeling ziołowy

POLSKI PEELING ZIOŁOWY według metody i patentu mgr Jadwigi Użyczyn-Marszewskiej jest 
zabiegiem mającym na celu średnio głębokie (do 2-3 warstw) i głębokie (do 5 warstw) złuszczanie naskórka. 
Zabieg oparty jest wyłącznie na składnikach roślinnych pochodzenia polskiego. Jest to jeden z najbardziej 
bezpiecznych zabiegów zaliczanych do grupy usług o podobnej skuteczności. Nie złuszcza poniżej warstwy 
podstawnej naskórka, nie powoduje bliznowaceń. Może być wykonywany zarówno na skórze twarzy, jak i ciała.

POLSKI PEELING ZIOŁOWY mogą wykonywać kosmetyczki po odpowiednim przeszkoleniu 
firmowym. Zaletą tego peelingu jest przede wszystkim jego wszechstronność i bardzo konkurencyjna 
cena w porównaniu z innymi peelingami ziołowymi.
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polski peeling ziołowy

pRepARATy
polskiego peelingU ziołowego
PREPARATY POLSKIEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO są podstawą wielu profesjonalnych zabiegów 
kosmetycznych. Poza głębokim złuszczaniem skóry twarzy i ciała, stosuje się je również do złuszczania 
powierzchownego twarzy i poszczególnych części ciała oraz do specjalnego, bardzo delikatnego 
złuszczania całego ciała w celu przygotowania skóry przed ekspozycją na słońce. Preparaty wykorzystuje 
się też w maskach leczących trądzik młodzieńczy oraz różowaty, odmładzających, zwężających pory 
skóry i naczynka krwionośne. Produkty te są także skuteczne w niwelowaniu cellulitu i rozstępów skóry.

Oprócz głębokiego złuszczania, we wszystkich pozostałych przypadkach do rozprowadzenia 
KOMPOZYcJI ZIOŁOWEJ używa się LOTIONU ZIOŁOWEGO ZABEZPIEcZAJĄcEGO. Preparaty wchodzące 
w skład programu poddano szczegółowym badaniom aplikacyjnym i dermatologicznym pod nadzorem 
prof. Jerzego Bowszyca z Kliniki Katedry Dermatologicznej AM w Poznaniu. Były też testowane przez 
wiele lat w wybranych gabinetach kosmetycznych. Dzięki temu w 1994 powstał pierwszy w Polsce 
program, w pełni bezpieczny, spełniający oczekiwania kosmetyczek i klientów, który przez tyle lat 
stosujemy z powodzeniem.

POLSKI PEELING ZIOŁOWY zdobył wiele wyróżnień i nagród, m.in. został nagrodzony
na targach krajowych Złotym Medalem.
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Głównymi wskazaniami do tego zabiegu są defekty skórne, a nie rodzaj cery czy wiek. Dlatego zabieg ten jest 
przeznaczony zarówno dla osób w okresie pokwitania, jak i w wieku dojrzałym.

•	 zanieczyszczona skóra
•	 tendencja do zaskórników
•	 nadmierne wydzielanie sebum
•	 tendencja do stanów zapalnych
•	 przebarwienia różnego pochodzenia
•	 blizny
•	 rozstępy
•	 bruzdy
•	 rozszerzone ujścia gruczołów łojowych
•	 rogowacenie naskórka
•	 zmęczona, przesilona cera
•	 utrata elastyczności — wiotkość
•	 spowolnione procesy naprawcze w skórze
•	 objawy starzenia się skóry
•	 zmarszczki powierzchowne i głębokie

wskAzAniA

•	 wygładzenie skóry ze zmianami typowymi dla cery tłustej, trądzikowej
•	 wyleczenie trądziku — wypryski ropne podsychają i ustępują, nacieki wchłaniają się, zaskórniki 

zmniejszają się
•	 zwężenie porów skóry
•	 wygładzenie blizn, również potrądzikowych
•	 wyeliminowanie nadmiernego rogowacenia naskórka
•	 zmniejszenie przebarwień
•	 wygładzenie rozstępów skórnych
•	 wygładzenie zmarszczek zarówno u osób młodych, jak i w podeszłym wieku
•	 odmłodzenie skóry poprzez produkcję kolagenu i elastyny

efekTy

polski peeling ziołowy
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pRzeciwwskAzAniA
•	 czynny trądzik pospolity lub różowaty
•	 choroby skóry 
•	 przerwanie ciągłości skóry
•	 guzki i guzy niewiadomego pochodzenia
•	 duża ilość znamion
•	 uczulenia na pyłki roślin
•	 uczulenie na którykolwiek składnik preparatu wykorzystywanego w zabiegu
•	 płytko unaczyniona skóra
•	 stany w trakcie rekonwalescencji pochorobowej
•	 stany depresyjne i choroby o podłożu nerwowym
•	 ciąża lub jej podejrzenie
•	 leki doustne z grupy tetracyklin i sterydów oraz pochodnych wit. A (odstęp 13 m-cy)
•	 wszelkie leki i maści lecznicze stosowane zewnętrznie (odstęp 1-3 m-cy)
•	 operacje, również plastyczne szczególnie w obrębie twarzoczaszki (6-12 m-cy)
•	 inne metody głębokiej eksfoliacji w czasie od 3-12 m-cy wstecz
•	 po zabiegach z wykorzystaniem lasera w ostatnim miesiącu
•	 ekstrakcja zęba, leczenie okołozębowe
•	 częste bóle głowy, osłabienia, gorączka 
•	 intensywna menstruacja
•	 planowany urlop w przeciągu najbliższych 2 miesięcy od planowanej daty zabiegu, ze szczególnym 

uwzględnieniem przebywania na słońcu i mrozie
•	 tendencja do bliznowców
•	 chemioterapia na przestrzeni ostatnich 5 lat

polski peeling ziołowy
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dziAłAnie

sUBsTAncJe AkTywne

zAleceniA

pRzeBieg zABiegU

polski peeling ziołowy polski peeling ziołowy

celem zabiegu jest wywołanie stanu zapalnego podobnego do oparzenia słonecznego, w wyniku którego 
dochodzi do wymiany nawet 5 warstw naskórka w bardzo krótkim czasie, z jednoczesną lawinową produkcją 
nowych komórek. Proces ten w naturalnych warunkach trwa ok. 25-28 dni w sposób niewidoczny dla oka. Po 
25 roku życia znacznie się on spowalnia, często zaburzając swoją prawidłowość, a także dostosowuje się do 
ułożonej przez miesiące czy lata budowy skóry (zmarszczki, rozstępy, blizny, rozszerzone pory, przebarwienia, 
itp.). W przypadku tak gwałtownej destrukcji naskórka (głębokie złuszczanie), skóra zmuszona jest do 
natychmiastowych procesów naprawczych, dzięki czemu nie ma czasu na „ułożenie się” według utartych 
wzorców, stąd doskonała efektywność tego zabiegu, jeśli chodzi o niwelowanie wyżej wymienionych 
defektów. Nie bez znaczenia jest bardzo intensywna stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, 
co przyczynia się do wysokich efektów poprawy napięcia i elastyczności skóry. Dlatego też zabieg ten często 
nazywany jest liftingiem bez skalpela. Ponadto należy pamiętać, że wraz z wiekiem zmniejsza się możliwość 
wystarczającego odżywienia naskórka od wewnątrz organizmu, a głęboki PEELING ZIOŁOWY
dostarcza bardzo dużą ilość składników odżywczych głęboko do naskórka, przez co jakość nowo powstałych 
komórek jest nieporównywalnie lepsza. POLSKI PEELING ZIOŁOWY

Bardzo ważne, aby ostrożnie masować wystające elementy twarzoczaszki, tj. kości czoła, policzki, żuchwę; 
a także skronie, okolice oczu, szyję i dekolt. Pojedyncze znamiona powinny być zabezpieczone wazeliną 
bądź plastrem — natomiast duża ilość znamion wyklucza wykonanie zabiegu. Zabiegiem możemy objąć 
różne części ciała, ważne, aby powierzchnia nim objęta nie przekraczała wielkości twarzy, żeby nie doszło 
do nagłego osłabienia układu immunologicznego. W przypadku chęci zastosowania zabiegu na pośladki, 
piersi czy poszczególne części pleców, należy wykonywać go pojedynczo na każdą ze stron z odpowiednim 
odstępem czasu. Ze względu na preferencje i stan skóry, zabieg można wykonać w dwóch różnych wersjach: 
głębokiej i powierzchownej.

Szałwia, Nagietek, Babka Lancetowata, Rumianek, Kozieradka, Jałowiec, Perz.

głĘBoki peeling ziołowy

KOMPOZYcJA ZIOŁOWA
LOTION ZIOŁOWY KONcENTRAT
LOTION ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY
LOTION ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY mały dla klientki
MASEcZKA OTRĄBKOWA — REWITALIZUJĄcA
TONIK ZIOŁOWY
MASEcZKA BIONAWILŻAJĄcA NAGIETKOWA
OLEJEK JOJOBA
PREPARAT KOLAGENOWY
SERUM KOLAGENOWE
MLEcZKO KOSMETYcZNE
KREM BIONAWILŻAJĄcY Z KOLAGENEM, WIT. A+E
woda utleniona 3%, woda destylowana, pipeta, gaza

pRodUkTy poTRzeBne do zABiegU

Zabieg należy do grupy zabiegów wymagających wcześniejszego zaplanowania, ze względu na możliwe 
częściowe wyłączenie z codziennego funkcjonowania, związanego z koniecznością zaniechania na kilka dni 
czynności pielęgnacyjnych, a także objawami pozabiegowymi.
Konieczne jest także przeprowadzenie rzetelnego wywiadu, pozwalającego wychwycić ewentualne 
przeciwwskazania, skutki uboczne, oczekiwania klienta, a także poinformowanie go o przebiegu całego 
procesu zabiegowego.
Przy cerze trądzikowej wykonujemy 4-12 zabiegów w miesięcznych odstępach.
Przy cerach zanieczyszczonych, warto wykonać 3-5 dni wcześniej zabieg manualnego oczyszczania, w celu 
lepszego dotarcia do kanałów ujść gruczołów łojowych, a także zminimalizowania ewentualnej reakcji 
oczyszczania się skóry po zabiegu.
W przypadku cery dojrzałej w celu odmłodzenia 1 lub 2 razy do roku (wiosną i jesienią), jako lifting biologiczny 
bez skalpela.
W pierwszych dniach po zabiegu należy unikać mrozu poniżej -5°c. Natomiast przez 30 dni po zabiegu należy 
unikać słońca i nie korzystać z solarium.
U klientów, którzy po raz pierwszy poddają się zabiegowi, wykonuje się go powierzchownie.

zaliczany jest do jednych 
z najbezpieczniejszych zabiegów, ze względu na wykorzystanie ziół rosnących w naszej (europejskiej) 
strefie klimatycznej.



Efekt zastosowania POLSKIEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO
czyszczeniami i bliznami potrądzikowymi.

w przypadku skóry z zanie-

pRzed seRią zABiegów po seRii zABiegów

Efekt zastosowania POLSKIEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO
cznymi zmarszczkami i przebarwieniami.

w przypadku skóry z wido-

pRzed seRią zABiegów po seRii zABiegów
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UwAgA! konieczny TesT pRzed zABiegieM!

UwAgA!

demakijaż: Delikatnie oczyścić skórę MLEcZKIEM KOSMETYcZNYM.
odtłuszczenie: Odtłuścić alkoholem lub TONIKIEM ZIOŁOWYM oraz stonizować LOTIONEM ZIOŁOWYM 
ZABEZPIEcZAJĄcYM.
Naświetlić skórę solluksem (5 minut) lub nawilżyć ciepłą parą (15 minut).
Klienta przykryć ciepłym kocem.
Maseczka peelingująca: jest to KOMPOZYcJA ZIOŁOWA połączona z LOTIONEM ZIOŁOWYM 
KONcENTRATEM, rozcieńczonym w stosunku 1:9 (1 część koncentratu, 9 części wody destylowanej). Dla 
lepszego rozpulchnienia maseczki należy dodać do niej 5 kropel wody utlenionej 3%
nałożyć maseczkę na miejsca, w których skóra ma ulec złuszczeniu i pozostawić ją na 5 minut. 
wmasować maseczkę okrężnymi ruchami w skórę, aż do uczucia lekkiego pieczenia i wystąpienia 
zaróżowienia skóry (ok.3-10 minut).
Uwaga! W czasie masażu opuszki palców należy zwilżać maseczką lub LOTIONEM ZIOŁOWYM 
ZABEZPIEcZAJĄcYM.
dłonie w czasie masażu nie mogą być suche!
zabezpieczenie: Na oczy nałożyć kompres.
kompres — Maseczka: Resztę maseczki nałożyć na skórę i przykryć kompresem z podwójnej gazy obficie 
zwilżonej LOTIONEM ZIOŁOWYM ZABEZPIEcZAJĄcYM. Kompres — maseczkę zwilżać od czasu do 
czasu kroplami LOTIONU ZIOŁOWEGO ZABEZPIEcZAJĄcEGO przy pomocy plastikowej pipetki.
oczyszczanie: Po około 20 minutach, gdy skóra przestanie piec, zdjąć kompres i maseczkę delikatnie zmyć 
letnią, a później zimną wodą.
Tonizacja: Zastosować LOTION ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

scheMAT zABiegU

polski peeling ziołowy polski peeling ziołowy

Sporządzoną maseczkę peelingującą nakładamy na 30 minut na skórę w okolicy uda lub przedramienia. Jeśli do
48 godzin nie wystąpią: obrzęk, grudki, pęcherzyki lub krostki, uznać należy, że skóra dobrze toleruje preparat. 
(Na trzy dni przed zabiegiem zalecana jest terapia przeciwwirusowa w celu unieczynnienia wirusa herpes simplex).

Intensywne ścieranie naskórka, igiełkowe kłucie, pieczenie, nawet ból, ciepło, zwiększająca się wrażliwość 
skóry. Po nałożeniu gazy nasączonej LOTIONEM ZIOŁOWYM ZABEZPIEcZAJĄcYM; odczuwalna ulga i stopniowe 
wyciszenie skóry.

i eTAp: zABieg głĘBokiego złUszczAniA

doznAniA w TRAkcie zABiegU

Zabieg należy do wysoko niekomfortowych, jednak nie jest jego celem doprowadzanie do skrajnego punktu 
doznań związanych z bólem.
Reakcje indywidualne skóry podczas zabiegu są nieprzewidywalne, dlatego w trakcie jego przeprowadzania 
należy być w stałym kontakcie z klientem i kontrolować jego doznania.
Pierwszy zabieg na danej skórze należy wykonać zawsze w sposób delikatny tak, aby nie doszło do przetarcia 
naskórka, a także w celu zaobserwowania reakcji skóry.

zABieg
polskiego peelingU ziołowego
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Nadwrażliwość skórna podobna do tej, która występuje po oparzeniu słonecznym; zaczerwienienie; lekkie 
spierzchnięcie; uczucie igiełkowego kłucia; pieczenie; nawet ból; uczucie napięcia naskórka; możliwe dreszcze 
i stan podgorączkowy (w przypadku wysokiej temperatury można przyjąć leki ją obniżające).

oBJAwy

pielĘgnAcJA pozABiegowA
Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi (m.in. słońce, mróz, wiatr). Nie ingerowanie w procesy naprawcze 
poprzez jakiekolwiek natłuszczanie czy nawilżanie. Od 3 dnia po zabiegu rozpoczyna się proces intensywnego 
złuszczania. Aby zapobiec zbyt dużemu dyskomfortowi związanemu z napięciem, swędzeniem oraz w celach 
higienicznych, wspomagających złuszczanie i regenerację, należy co 2-4 godziny stosować LOTION 
ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY w atomizerze, który trzeba wręczyć klientowi zaraz po zabiegu. Nie zrywać 
złuszczającego się naskórka.

Pomiędzy 5-7 dniem po I ETAPIE ZABIEGU należy wykonać II ETAP ZABIEGU. Polega on na odpowiednim 
przygotowaniu skóry i zdjęciu martwego oddzielającego się naskórka, którego samodzielne wyłuszczenie 
wymagałoby czasu. Ponadto zabieg REWITALIZAcJI — DOŁUSZcZANIA jest zabiegiem intensywnie regene-
rującym, wpływającym na wzmocnienie struktur i lepszą jakość nowego, pojawiającego się naskórka.

ii eTAp zABiegU:
RewiTAlizAcJA — dołUszczAnie

.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

polski peeling ziołowy polski peeling ziołowy

scheMAT zABiegU

demakijaż: Delikatnie oczyścić skórę MLEcZKIEM KOSMETYcZNYM.
Tonizacja: Zastosować LOTION ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY.
Rozgrzać skórę ciepłą parą (10 min).
MAseczkA oTRąBkowA: MASEcZKĘ OTRĄBKOWĄ należy wymieszać z LOTIONEM ZIOŁOWYM 
ZABEZPIEcZAJĄcYM do konsystencji gęstej śmietany i na zwilżonej LOTIONEM ZIOŁOWYM 
ZABEZPIEcZAJĄcYM podwójnie złożonej gazie, nałożyć na miejsca złuszczone. Maseczka zawiera 
koktajl z witamin E, PP, B, c i in., łatwo wchłaniane przez naskórek.
oczyszczanie: Po upływie, co najmniej 20 min. zebrać całą MASEcZKĘ OTRĄBKOWĄ z gazą w kulkę 
i delikatnie masować nią okrężnymi ruchami złuszczoną powierzchnię skóry. W czasie masażu resztki 
naskórka bardzo łatwo się oddzielają.
Następnie resztki maseczki i naskórka zmyć letnią, a potem chłodną wodą.
Tonizacja: Zastosować LOTION ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY i pozostawić do osuszenia.
pielęgnacja: Delikatnie wklepać Preparat Kolagenowy.
Nawilżyć skórę przez 5 minut (bez ozonu) i pozostawić do wyschnięcia.
Nałożyć OLEJEK JOJOBA, MASEcZKĘ BIONAWILŻAJĄcĄ, której tym razem nie zmywać lub odpo-
wiedni do rodzaju cery krem
Omówić z klientem zasady pielęgnacji skóry i zaopatrzyć go w odpowiednie kosmetyki: np. 
TONIK ZIOŁOWY, SERUM KOLAGENOWE, KREM BIONAWILŻAJĄcY, OLEJEK JOJOBA lub inne. 
Zaproponować zabiegi polecane przez Instytut JADWIGA z jakich klient powinien skorzystać w salonie 
w ciągu miesiąca po zabiegu REWITALIZAcJI-DOŁUSZcZANIA, aby osiągnąć zamierzony efekt. 
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POWIERZcHOWNY PEELING ZIOŁOWY
jednak tak silnego procesu zapalnego, jak to ma miejsce w przypadku GŁĘBOKIEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO

ma na celu złuszczanie naskórka. Nie wywołuje on

zabieg mający na celu procesy naprawcze, wyrównanie kolorytu, odświeżenie i szybką rewitalizację. W prze-
biegu zabiegu nie ma konieczności wyłączenia z codziennego trybu życia. Złuszczanie jest prawie niewidoczne.

Dla uzyskania lepszych efektów należy wykonać ten zabieg 4-8 razy w odstępach 4 tygodniowych.

. Dochodzi tutaj do intensywnej wymiany naskórka w ciągu 21 dni. Jest to przede wszystkim

powieRzchowny peeling ziołowy

.

Masaż peelingujący powinien trwać ok. 2-5 min. Klient nie powinien odczuwać bólu ani pieczenia, skóra może 
się lekko zaróżowić. W czasie masażu rogowa warstwa naskórka zostaje złuszczona.
Ponadto zabieg ten wykonuje się delikatniej i krócej, nie doprowadzając do tak intensywnych objawów na 
skórze i doznań klienta jak przy GŁĘBOKIM PEELINGU ZIOŁOWYM
Tym samym wskazania do tego zabiegu będą podobne, jednak należy wziąć pod uwagę, iż zmniejszona 
intensywność POWIERZcHOWNEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO
na procesy odnawialne w skórze, niż na niwelowanie złożonych defektów skóry.

.

pRzeBieg zABiegU
Zabieg POWIERZcHOWNEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO

, poza lekko zmienioną recepturą i procedurą. Mianowicie
nie różni się swoim przebiegiem od GŁĘBO-

KIEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO
w zabiegu tym nie wykorzystujemy LOTIONU ZIOŁOWEGO KONcENTRATU, a jedynie LOTION ZIOŁOWY ZA-
BEZPIEcZAJĄcY, z którym rozrabia się KOMPOZYcJĘ ZIOŁOWĄ, z dodatkiem 5 kropli wody utlenionej 3 %.

21 dni po zabiegu POWIERZcHOWNEGO PEELINGU ZIOŁOWEGO , należy wykonać zabieg
REWITALIZAcJI — DOŁUSZcZANIA, który ma dokładnie taki sam przebieg jak po GŁĘBOKIM PEELINGU 
ZIOŁOWYM

.

Niewielka nadwrażliwość skórna, lekkie zaróżowienie, uczucie igiełkowego kłucia, niewielkie uczucie 
napięcia naskórka. Objawy te ustępują w przeciągu kilkunastu godzin od zabiegu.

oBJAwy

pielĘgnAcJA pozABiegowA
Na drugi dzień po zabiegu, w celu bezpiecznej pielęgnacji, w zależności od rodzaju cery polecamy stosować, na 
przykład: OLEJEK JOJOBA, MASEcZKĘ BIONAWILŻAJĄcĄ, KREM BIONAWILŻAJĄcY, SERUM KOLAGENOWE, 
PAPKĘ DO cERY TRĄDZIKOWEJ lub inne kosmetyki

będzie bardziej ukierunkowana

polski peeling ziołowy
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oBJAwy i odczUciA w TRAkcie TRwAniA zABiegU

podczAs zABiegU

w dniU zABiegU

ii dzieŃ

iii-iV dzieŃ

•	 intensywne tarcie wraz z pojawiającymi się igiełkami, pieczeniem i uczuciem 
nadwrażliwości skórnej

•	 podniesienie temperatury skóry objętej zabiegiem
•	 zaczerwienienie skóry objętej zabiegiem od jasnoróżowego do purpurowego

•	 utrzymujące się zaczerwienienie, ocieplenie skóry i uczucie kłucia, które w za-
leżności od czynników zewnętrznych może się intensyfikować, bądź słabnąć 

•	 wzrastające napięcie skóry z możliwym jej napuchnięciem
•	 możliwe wystąpienie podniesionej temperatury ciała (w przypadku przekro-

czenia 38°c – zaleca się zastosowanie leku przeciwgorączkowego)

•	 zaczerwienienie, opuchnięcie i nadwrażliwość zacznie wyraźnie się zmniejszać
•	 naskórek może zmieniać zabarwienie na ciemniejsze
•	 wzrośnie napięcie skóry, które już w tym dniu może doprowadzać do miejsco-

wego złuszczania się starego naskórka

•	 złuszczanie o zróżnicowanej sile, w zależności od zastosowanego zabiegu, 
właściwości indywidualnych, defektów i rodzaju cery

•	 dyskomfort związany z intensywnym napięciem skóry i swędzeniem spowo-
dowanym złuszczaniem, należy łagodzić stosując (co 2-4 godziny) LOTION 
ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY, który wręczony został przez kosmetyczkę

•	 ponowna wizyta w gabinecie w celu dokonania zabiegu REWITALIZUJĄcO-
-DOŁUSZcZAJĄcEGO, który zamyka proces złuszczania się naskórka, jednak 

nie przerywa jego intensywnej regeneracji
•	 podczas tego zabiegu pozostały stary naskórek, który nie oddzielił się samoistnie 

jest usuwany. Skóra nabiera jednolitego kolorytu, a defekty, które były wskaza-
niem do zabiegu są znacznie zmniejszone. Zabieg oprócz złuszczania dostarcza 
skórze niezbędnych składników aktywnych, wpływających na znaczną poprawę 
struktur komórkowych nowopowstałego naskórka

V-Vii dzieŃ

Imię i nazwisko

adres

tel

e-mail

wskAzAniA

•	 czynny trądzik pospolity lub różowaty
•	 choroby skóry 
•	 przerwanie ciągłości skóry
•	 guzki i guzy niewiadomego pochodzenia
•	 duża ilość znamion
•	 uczulenia na pyłki roślin
•	 uczulenie na którykolwiek składnik preparatu wykorzystywanego w zabiegu
•	 płytko unaczyniona skóra
•	 stany w trakcie rekonwalescencji pochorobowej
•	 stany depresyjne i choroby o podłożu nerwowym
•	 ciąża lub jej podejrzenie
•	 leki doustne z grupy tetracyklin i sterydów oraz pochodnych wit. A (odstęp 13 m-cy)
•	 wszelkie leki i maści lecznicze stosowane zewnętrznie (odstęp 1-3 m-cy)
•	 operacje, również plastyczne szczególnie w obrębie twarzoczaszki (6-12 m-cy)
•	 inne metody głębokiej eksfoliacji w czasie od 3-12 m-cy wstecz
•	 po zabiegach z wykorzystaniem lasera w ostatnim miesiącu
•	 ekstrakcja zęba, leczenie okołozębowe
•	 częste bóle głowy, osłabienia, gorączka 

pRzeciwwskAzAniA

Zabieg wykonywany jest w celu odświeżenia, regeneracji, wyrównania kolorytu, 
spłycenia zmarszczek, rozjaśnienia zmian pigmentacyjnych, wyrównania bruzd 
i blizn lub rozstępów (odpowiednie podkreślić). Proces wymiany naskórkowej 
obejmuje aż do 5 jego warstw, co przyczynia się do lawinowej rekonstrukcji naskór-
ka, a także produkcji kolagenu i elastyny, dzięki czemu zabieg ten często nazywany 
jest liftingiem bez skalpela. Jest zaliczany do jednych z najskuteczniejszych metod 
odmładzania skóry, działania przeciwzmarszczkowego, poprawy elastyczności 
twarzy, a także likwidowania defektów estetycznych. 

wywiAd / oŚwiAdczenie klienTA
•	 intensywna menstruacja
•	 planowany urlop w przeciągu najbliższych 2 miesięcy od planowanej daty 

zabiegu, ze szczególnym uwzględnieniem przebywania na słońcu i mrozie
•	 tendencja do bliznowców
•	 chemioterapia na przestrzeni ostatnich 5 lat

polski peeling ziołowy polski peeling ziołowy
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Oświadczam, iż zapoznałam się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do zabiegu POLSKIEGO PEELINGU 
ZIOŁOWEGO
cowane i nieprzewidywalne, ze względu na duży współczynnik indywidualnej reakcji danej skóry.
Przed zabiegiem udzieliłam/udzieliłem prawdziwych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach.
Z pełną świadomością wyrażam zgodę na zabieg.
powyższe pismo sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

oŚwiAdczenie klienTA

wywiAd/oŚwiAdczenie klienTA w formacie pdf
jest dostępny na stronie www.jadwiga.eu

*zaznacz odpowiedni kwadrat 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią korzystającą z zabiegu

Oświadczam, iż jestem prawnym opiekunem osoby małoletniej

osoby poddającej się zabiegowi
Imię i nazwisko

podpis opiekuna

. Poinformowano mnie także o tym, że efekty zabiegowe mogą być bardzo zróżni-

Data zabiegu

Podpis klienta

Podpis kosmetyczki
i pieczątka gabinetu kosmetycznego

Pomiędzy I a VII dniem procesu złuszczania niezbędne jest zastosowanie konkretnych czynności związanych 
z utrzymaniem efektów, jak i bezpieczeństwem pozabiegowym:
•	 skóry objętej zabiegiem nie wolno niczym nawilżać, moczyć, myć, smarować ani natłuszczać!!! 
•	 bezwzględnie należy unikać takich czynników zewnętrznych jak: promieniowanie UV, temperatury poniżej 

-5°c, kurz, pot, pyłki, brud, woda, para (sauny, baseny, gorące kąpiele czy prysznic, gimnastyka, fitness)
•	 niewskazany jest w tym czasie jakikolwiek wysiłek fizyczny
•	 bezwzględny zakaz zrywania, zdrapywania czy pocierania złuszczającego się naskórka w formie płatów 

czy też drobnych łusek
JEDYNYM ŚRODKIEM PIELĘGNAcYJNO-ZABEZPIEcZAJĄcYM do stosowania, od 3 dnia po zabiegu jest 
LOTION ZIOŁOWY ZABEZPIEcZAJĄcY w sprayu, który otrzymujemy od osoby wykonującej zabieg.

pielĘgnAcJA doMowA poMiĘdzy zABiegAMi *

polski peeling ziołowy polski peeling ziołowy

UwAgA! W przypadku nie zastosowania się do powyższych bezwzględnych zaleceń osoba wykonująca, 
a także producent zabiegu nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe w związku z tym szkody.

Zabieg wymaga posiadania przez wykonującą go kosmetyczkę ceRTyfikATU wydanego przez
INSTYTUT KOSMETYcZNO-MEDYcZNY laboratorium bioodnowy z Wrocławia,

który jest gwarantem jakości wykonanego zabiegu.
Oryginalność naszego certyfikatu można potwierdzić telefonicznie 71 314 12 23,

bądź drogą mailową biuro@jadwiga.eu.


