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SERIA AHA

Stworzyliśmy dla Państwa serię kosmetyków AHA do 
użytku profesjonalnego na bazie stężonych alfa i beta 
hydroksykwasów. Preparaty pakowane są w wygodne 
do użycia opakowania z aplikatorem umożliwiającym 
łatwe dozowanie odpowiedniej ilości.
Eksfoliacja to zabieg złuszczania, usuwania suchej zro-
gowaciałej warstwy naskórka za pomocą stężonych 
kwasów owocowych. Usunięcie zewnętrznej warstwy 
naskórka powoduje głębokie oczyszczenie i odbloko-
wanie porów skóry oraz jej rewitalizację, odświeżenie 
i rozjaśnienie. Po zabiegu powstaje nowa, delikatna, 
gładka i lepiej nawilżona skóra. Terapia kwasami jest 
doskonałą kosmetyczną metodą odmładzania i lecze-
nia trądziku, szczególnie grudkowo-krostkowego oraz 
defektów potrądzikowych.
Peeling w niczym nie ogranicza aktywności zawodowej, 
nie wyklucza z życia codziennego. Skóra po zabiegu 
złuszcza się stopniowo, w sposób prawie niewidoczny, 
łatwy do ukrycia przy zastosowaniu kremu. Złuszczenie 
kończy się w przeciągu tygodnia.
Zabieg peelingu można stosować nie tylko na twarz, ale 
także na dekolt, szyję, dłonie, plecy czy ciało. Kwasów 
nie można nakładać na zbyt duże powierzchnie.

mEcHAnIzm dzIAłAnIA kwASów AHA I bHA

Działanie kwasów polega na zwiększaniu odległości pomiędzy komórkami i osłabianiu wiązań pomiędzy 
nimi, co prowadzi do eliminacji zewnętrznych komórek warstwy rogowej. Dzięki temu, po zabiegu skóra 
staje się rozświetlona, odnowiona i napięta. Przy zastosowaniu serii zabiegów efekty są spektakularne 
i bardziej długotrwałe.
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EFEkty
•	 poprawa	napięcia	i	zwartości	skóry
•	 zmniejszenie	zmarszczek
•	wzmocnienie	struktury	kolagenu	i	przyspieszenie	jego	syntezy
•	 odbudowa	włókien	sprężystych	i	poprawienie	elastyczności	skóry
•	 rozjaśnienie	przebarwień	—	zapobiega	zbijaniu	się	pigmentu	w	bryłki
•	 regulacja	i	normalizacja	gruczołów	łojotokowych
•	 ochrona	przed	zaskórnikami
•	 ściąganie	rozszerzonych	porów	skóry
•	wygładzanie	blizn	potrądzikowych
•	 skóra	staje	się	gładka,	świetlista,	nawilżona,	odzyskuje	zdrowy	kolor

wSkAzAnIA
•	 prawie	każda	cera,	a	szczególnie	gruba,	tłusta,	łojotokowa
•	 trądzik	grudkowo-krostkowy,	zaskórniki
•	 blizny	po	trądziku
•	 rozszerzone	pory	skóry
•	 skóra	dojrzała	z	oznakami	starzenia
•	 sucha	i	wiotka	skóra
•	 z	przebarwieniami	(posłoneczne,	potrądzikowe,	hormonalne,	plamy	starcze)

PRzEcIwwSkAzAnIA
•	 aktywne	choroby	dermatologiczne	(łuszczyca,	grzybice,	choroby	immunologiczne)
•	 przerwanie	ciągłości	skóry,	podrażnienia,	otarcia
•	 skłonność	do	bliznowców	(keloidów)
•	 choroby	wirusowe
•	 guzki,	guzy	niewiadomego	pochodzenia
•	 duża	ilość	znamion	barwnikowych	(pieprzyki)
•	 doustna	terapia	pochodnymi	wit.	A	(6	m-cy)
•	 doustna	terapia	antybiotykowa	(6	m-cy)
•	 uczulenie	na	któryś	ze	składników	preparatów
•	 nowotwory	(5	lat)
•	 świeże	zabiegi	chirurgiczne
•	 kobiety	w	ciąży	i	karmiące
•	mniej	niż	7	dni	od	ostatniej	depilacji,	elektrolizy

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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SkutEcznOść PEELIngów cHEmIcznycH zALEży Od
•	 właściwej	diagnozy	skóry
•	 znajomości	charakterystyki	skóry	(fototyp,	grubość,	cechy	etniczne,	nadwrażliwość)
•	 przygotowania	skóry	do	aplikacji	eksfoliatorów
•	 czasu	nałożenia	preparatu	na	skórę
•	 konsystencji	preparatów
•	 pH	i	stężenia	eksfoliatorów

cHARAktERyStykA kwASu gLIkOLOwEgO
•	 kwas	z	grupy	AHA	(kwas	owocowy)
•	 dobrze	rozpuszcza	się	w	wodzie
•	 najczęściej	stosowany	do	peelingów	powierzchniowych
•	 jest	najbezpieczniejszym,	nowoczesnym	specyfikiem	służącym	w	terapii	regeneracji	skóry,	z	łatwością	

przenika przez warstwę rogową, gdyż posiada małą cząsteczkę
•	 rozluźnia	połączenia	pomiędzy	obumarłymi	komórkami,	przyspieszając	proces	złuszczania
•	 pobudza	odnowę	komórkową	przez	zwiększenie	syntezy	kolagenu	i	glikozaminoglikanów
•	 powoduje	pogrubienie	żywych	warstw	naskórka,	stymulując	fibroblasty	do	produkcji	kolagenu	i	elastyny
•	 działa	oczyszczająco
•	 reguluje	proces	wydzielania	sebum
•	 normalizuje	zaburzenia	rogowacenia
•	 spłyca	zmarszczki	i	płytkie	zmiany	potrądzikowe
•	 wyrównuje	koloryt	skóry,	hamuje	powstawanie	przebarwień
•	 ułatwia	wnikanie	składników	aktywnych

uwaga! Produkty z kwasem salicylowym, nie mogą być stosowane przez osoby uczulone na salicylany 
np. aspirynę oraz kobiety w ciąży i karmiące.

cHARAktERyStykA kwASu SALIcyLOwEgO
•	 kwas	z	grupy	BHA
•	 jest	 to	 kwas	 rozpuszczalny	w	 tłuszczach,	 dzięki	 temu	 oprócz	właściwości	 złuszczających,	ma	 także	

zdolność przenikania przez warstwę łojową i wnikania w głąb skóry
•	 działa	przeciwzapalnie	i	antybakteryjnie,	sprzyja	procesowi	gojenia	się	wyprysków	i	podrażnień
•	 zapobiega	tworzeniu	się	wyprysków	oraz	pomaga	oczyścić	skórę	z	zaskórników
•	 może	być	stosowany	przy	cerze	suchej	z	zanieczyszczonymi	porami
•	 kwas	salicylowy	działa	podobnie	do	kwasu	glikolowego,	ale	łagodniej	(brak	takich	reakcji	jak	pieczenie,	

szczypanie	i	nadmierne	złuszczanie	się	skóry)

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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OdczucIA mOgącE tOwARzySzyć
POdczAS APLIkAcJI PEELIngu cHEmIcznEgO
•	 mrowienie
•	 szczypanie
•	 rozgrzanie
•	 swędzenie	miejscowe
•	 napięcie	i	ściągnięcie	skóry

wygLąd SkóRy PO PEELIngAcH cHEmIcznycH
•	 zaróżowienie	skóry
•	 rumień	na	skórze
•	 napięta	skóra
•	 w	miejscach	gdzie	kwas	mocniej	podziałał	może	wystąpić	miejscowe	przerwanie	skóry,	zabielenie	

skóry	—	koagulacja	białka

uwAgI dOtyczącE zAbIEgu
•	 zalecamy	wykonanie	dwóch	serii	w	ciągu	roku,	w	odstępach	minimum	dwumiesięcznych
•	 seria	zabiegów	wynosi	8	do	12	zabiegów	zależy	od	indywidualnych	potrzeb	klienta,	rodzaju	i	grubości	skóry
•	 zabieg	wykonuje	się	co	10-14	dni
•	 w	początkowym	okresie	terapii	mogą	pojawić	się	niewielkie	wypryski,	jest	to	naturalna	reakcja	oczysz-

czającej się skóry; jeśli pojawią się liczne zmiany ropne kurację należy przerwać i kontynuować po ich 
ustąpieniu

•	 występowanie	drobnych	zmian	naczyniowych	nie	jest	przeciwwskazaniem	do	wykonania	zabiegu
•	 w	czasie	trwania	zabiegów	i	po	nich	klient	nie	może	korzystać	z	solarium,	ani	opalać	się	na	słońcu;	należy	

unikać	słońca	i	mrozu	poniżej	-5	C°
•	 w	czasie	kuracji	klient	powinien	używać	kosmetyków

•	 w	czasie	zabiegu	do	zmywania	preparatów	używamy	wyłącznie	waty	lub	bawełnianych	płatków	kosme-
tycznych, nie stosujemy gąbek, aby dodatkowo nie podrażnić skóry

•	 uważamy,	aby	kosmetyki	nie	dostały	się	do	oczu,	we	włosy	i	na	błony	śluzowe;	w	przypadku	dostania	się	
preparatu do oczu należy przemyć je dużą ilością wody

, nie powinien korzystać z żadnych
innych peelingów

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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HydRO AHA kREm 8% (PH 4,0)
Polecany klientowi w każdym wieku i do każdej cery w celu przygotowania skóry do zabiegu złuszczenia:
•	 10	do	14	dni	przed	kuracją
•	 4	dni	przed	każdym	zabiegiem	eksfoliacji
•	w	przerwach	między	seriami	zabiegów

uwaga! Kwasy owocowe nie działają alergizująco ani toksycznie, jednak dobrze jest przed rozpoczęciem 
kuracji	przeprowadzić	próbę	na	wewnętrznej	części	przedramienia;	w	tym	celu	należy	odtłuścić	wybrane	
miejsce	 żelem	 10%	 zmyć,	 osuszyć,	 nałożyć	 punktowo	 eksfoliAtor	AHA	 i	 BHA	35% przez chwilę 
wmasować,	odczekać	4	minuty,	zneutralizować	i	zmyć	wodą.	Jeśli	nastąpi	bardzo	mocne	przekrwienie	
i	opuchlizna,	kuracji	nie	należy	rozpoczynać.

HYDro	AHA	kreM	8%
ŚMIETANKA AHA

Żel	oCZYsZCZAJĄCY	AHA	10%
eksfoliAtor	AHA	i	BHA	25%
eksfoliAtor	AHA	i	BHA	35%

NEUTRALIZATOR
BAlsAM	koJĄCo	reGeNerUJĄCY	Po	PeeliNGU

MAseCZkA	UsPokAJAJĄCA	Po	PeeliNGU
kreM	oDŻYWCZo-NorMAliZUJĄCY	Po	PeeliNGU

PROdukty
POtRzEbnE dO zAbIEgu

Normalizujące proces złuszczania naskórka, wygładzające, nawilżające, 
oczyszczające, regulujące wydzielanie sebum, uelastyczniające, rozjaśniające 
przebarwienia, spłycające zmarszczki, nadające zdrowy koloryt skórze.

Kremu należy używać raz dziennie na noc omijając okolice oczu i ust. Na oczysz-
czoną i suchą skórę nakładać niewielką ilość produktu, pozostawić do wchłonięcia.

kwas	Glikolowy	8	%,	Wit.	A+e,	kwas	Hialuronowy,	Prowitamina	B5,	kolagen,	
olej	Jojoba.

dzIAłAnIE

SkłAdnIkI AktywnE

SPOSób użycIA

Produkt dostępny w opakowaniu: 50	ml

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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śmIEtAnkA AHA

Delikatna śmietanka doskonale zmywająca makijaż. Przygotowuje skórę do zabiegu eksfoliacji. Usuwa 
zanieczyszczenia bez naruszenia naturalnego płaszcza lipidowego. Skóra pozostaje gładka, delikatna, 
jedwabista i odświeżona.

Gliceryna,	kwas	Hialuronowy,	Wit.	A	i	e.SkłAdnIkI AktywnE

Oczyszczające, nawilżające, odżywcze, wygładzające.dzIAłAnIE

Przed każdym zabiegiem eksfoliacji, a także w celu demakijażu cer szczególnie 
wrażliwych.

zAStOSOwAnIE

Śmietankę rozprowadzić na skórze, wykonać delikatny masaż, zmyć.SPOSób użycIA

Produkt dostępny w opakowaniu: 120	ml

Produkt dostępny w opakowaniu: 120	ml

kwas	Glikolowy,	ekstrakt	z	róży,	Wit.	C,	Baza	Myjąca.SkłAdnIkI AktywnE

Niwelujące warstwę sebum.dzIAłAnIE

Żel polecany jest przede wszystkim do przygotowania skóry przed zabiegiem 
eksfoliacji. Może być także stosowany do domowej, dwutygodniowej terapii 
w połączeniu z HYDro	AHA	kreMeM	8%.

zAStOSOwAnIE

Odpowiednią ilość żelu nanieść na skórę, masować ruchami okrężnymi, zmyć. SPOSób użycIA

żEL OczySzczAJący AHA 10 % (PH 3,5)

Odblokowuje nadmiernie nagromadzone zanieczyszczenia i głęboko oczyszcza pory.	Jego	specjalistyczny	
skład umożliwia kwasom dotarcie bez przeszkód do głębszych warstw naskórka. Ten proces jest bardzo 
istotny, gdyż kwasy AHA nie mają zdolności przenikania przez warstwę sebum. 

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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zAStOSOwAnIE

dzIAłAnIE

SkłAdnIkI AktywnEkwas	Glikolowy,	fiołek	trójbarwny,	kwas	salicylowy.

Produkt dostępny w opakowaniu: 120	ml

EkSFOLIAtOR AHA I bHA 25% (PH 3), 35 % (PH 2,5)

Zawarty w preparatach żelowych kwas glikolowy i salicylowy dają efekt intensywnego oczyszczenia 
i złuszczenia wierzchnich warstw skóry. Połączenie tych kwasów daje wzmożony efekt odświeżenia, 
rozświetlenia i nawilżenia, a także znacząco wpływa na stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, co 
przyczynia się do poprawy struktury i spoistości skóry.

Redukcja drobnych i większych zmarszczek, obkurczenie ujść gruczołów łojowych, 
eliminacja zaskórników, rozpuszczanie międzykomórkowej substancji cementującej, 
rozjaśnienie przebarwień, wzmocnienie struktur skóry, wspomaganie przepusz-
czalności naskórka dla czynników kondycjonujących, zapobieganie powstawaniu 
mas rogowych, przyspieszenie odnowy komórkowej, zmiękczenie i wygładzenie, 
nawilżenie skóry suchej i atopowej.

Dla cer, które wymagają odświeżenia, rozświetlenia, regeneracji, regulacji pracy 
gruczołów łojowych, działania przeciwzmarszczkowego, wyrównania kolorytu, 
intensywnego nawilżenia i stymulacji produkcji kolagenu i elastyny.

EkSFOLIAtOR AHA I bHA 25 %

SkłAdnIkI AktywnEkwas	Glikolowy,	kwas	salicylowy.

Produkt dostępny w opakowaniu: 120	ml

EkSFOLIAtOR AHA I bHA 35 %

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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Produkt dostępny w opakowaniu: 120	ml

Produkt dostępny w opakowaniu: 120	ml

Nakładać cienką warstwą i pozostawić do wchłonięcia na ok. 2 minuty, nie 
zmywać. Może być także zaaplikowany po innych zabiegach złuszczających, 
np. mikrodermabrazji.

zAStOSOwAnIE

SkłAdnIkI AktywnE

SkłAdnIkI AktywnE

SkłAdnIkI AktywnE

nEutRALIzAtOR

Przeznaczony	jest	do	neutralizacji,	czyli	przerwania	działania	eksfoliAtorÓW	AHA	i	BHA	25%	i	35%.	
Dzięki aktywnym składnikom ma właściwości regenerująco-gojące, jak również zmiękcza i w szybkim 
tempie łagodzi podrażnienia po peelingu.

bALSAm kOJącO-REgEnERuJący PO PEELIngu

Jest	nieodzownym	produktem	stosowanym	bezpośrednio	po	peelingu.	Działa	na	skórę	regenerująco,	prze-
ciwzapalnie, gojąco, nawilżająco, łagodzi podrażnienia i uszkodzenia skóry, zmiękcza i odżywia naskórek.

Wyciąg	z	Nagietka,	kwas	Cytrynowy.

Prawoślaz, Alantoina, Nostrzyk, Olejek Lawendowy, Siemię Lniane.

siemię	lniane,	kwas	Cytrynowy,	Alantoina,	kwas	Hialuronowy,	kaolin,	Cynk,	
Wit.	A+e.

mASEczkA uSPOkAJAJącA PO PEELIngu

Zmniejsza przekrwienie, działa łagodząco, chłodząco, gojąco i odżywczo. Przyspiesza ziarninowanie, 
hamuje stany zapalne, łagodnie ściąga pory.

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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Produkt dostępny w opakowaniu: 200	ml

Produkt dostępny w opakowaniu: 120	ml

zAStOSOwAnIE

odpowiednią	 porcję	maski	 nałożyć	 na	wchłonięty	 już	 BAlsAM	koJĄCo-
-reGeNerUJĄCY,	pozostawić	na	ok.	15-20	minut.	Zmyć.

Na	zakończenie	zabiegu	eksfoliacji	AHA	i	BHA,	niewielką	 ilość	kremu	roz-
prowadzić na skórze opuszkami palców, pozostawić do wchłonięcia.

Maskę stosuje się w celu wyciszenia podrażnień i zaczerwienienia. Może być 
stosowana również w innych zabiegach tego wymagających.

SPOSób użycIA

SPOSób użycIA

kREm
OdżywczO-nORmALIzuJący PO PEELIngu

Preparat zmniejsza przekrwienie, odżywia, łagodzi, nawilża, lekko natłuszcza, matuje, absorbuje promienie 
UV. Ma delikatną konsystencję, dzięki czemu dobrze się wchłania.

SkłAdnIkI AktywnEekstrakty	 z	 kasztanowca,	Miłorzębu	 Japońskiego,	 oczaru	Wirginijskiego,	
kory	 Dębu;	 Alantoina,	 olej	 Jojoba,	 Naturalne	 olejki	 eteryczne	 różany	
i Pomarańczowy.

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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EkSFOLIAcJA AHA I bHA

1. demakijaż (śmIEtAnkA AHA), nanieść ŚMIETANKę AHA na skórę i wykonać 
masaż okrężnymi ruchami, następnie zmyć letnią wodą.

2. Odtłuszczanie (żEL OczySzczAJący AHA 10%): na skórę twarzy roz-
prowadzić	Żel	oCZYsZCZAJĄCY	AHA	10%,	wmasować.	Zmyć.	Produkt	ten	
jest bardzo ważny, przygotowuje skórę do aplikacji eksfoliatorów, zdejmując 
warstwę lipidową. Przy cerze tłustej czynność powtórzyć jeszcze raz, w celu 
dokładnego zdjęcia warstwy sebum.

3. zabezpieczenie: pokryć wazeliną powieki, usta, płatki nosa i znamiona.
4. Eksfoliacja faza I: po nałożeniu rękawiczek nitrylowych rozprowadzić na po-

wierzchnię	całej	 twarzy,	zaczynając	od	czoła,	eksfoliAtor	AHA	i	BHA	25%.	
Przez cały czas aplikacji wykonywać delikatny masaż rozcierający, mający na 
celu wtłaczanie produktu do skóry, a także łagodzenie doznań pieczenia i kłu-
cia. Obszar, gdzie chcemy doprowadzić do większego złuszczenia potrzeć gazą, 
owiniętą na palcu wskazującym, do momentu lekkiego zaczerwienienia się skóry.

ScHEmAt zAbIEgu

nałożenie nEutRALIzAtORA w tej samej kolejności, co EKSFOLIATORA 
AHA i	BHA	25%	 i	 także	wykonanie	delikatnego	masażu,	doprowadzając	do	
połączenia się produktów oraz przerwania działania kwasów.
Jeżeli	klient	sygnalizuje	ciągłe	pieczenie	w	miejscu	aplikacji	neutralizatora,	czyn-
ność powtórzyć.
zdjęcie nadmiaru produktu chustą zabiegową, a następnie dokładne umycie 
twarzy letnią wodą.
Eksfoliacja faza II:
Jeśli	nie	ma	przeciwwskazań	związanych	ze	 skórą	bardzo	wrażliwą,	mło-
dą lub intensywną reakcją w fazie I, wszystkie czynności zawarte w pkt. 3, 
4,	 5,	 6	 dokładnie	 powtórzyć	 z	 użyciem	eksfoliAtorA	AHA	 i	 BHA	35%.	
W przypadku wystąpienia niewielkiego zaróżowienia miejscowego w fazie I, 
należy dostosować kolejność nakładania eksfoliAtorA	AHA	i	BHA	35%	
zaczynając od miejsc jasnych, a kończąc na tych zaróżowionych. Neutraliza-
cję i zmywanie rozpocząć od części bardziej reaktywnych. W przypadkach 
uzasadnionych można pominąć strefę skóry zaczerwienionej nie uwzględ-
niając	jej	w	dalszym	procesie	(eksfoliacja	faza	ii)	złuszczania	w	danym	dniu.	

Czas:	w	zależności	od	reakcji	skóry	i	tego,	który	to	zabieg	w	serii	(3-10	minut).
5.

6.

7.

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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8.

9.

10.
11.

nałożenie bALSAmu kOJącO-REgEnERuJącEgO. Niewielką ilość 
BAlsAMU	koJĄCo-reGeNerUJĄCeGo	rozprowadzić	po	skórze	objętej	
zabiegiem.	Pozostawić	do	wchłonięcia	(ok.	2	min).
nałożenie mASEczkI uSPOkAJAJącEJ PO PEELIngu. Nałożyć na 
balsam,	po	15-20	minutach	zmyć.
nałożenie kREmu OdżywczO-nORmALIzuJącEgO PO PEELIngu.
Pacjent w dniu zabiegu nie myje i nie dotyka twarzy.

Gdy	 mamy	 do	 czynienia	 ze	 skórą	 szczególnie	 wrażliwą,	 poleca	 się	
przeprowadzić	eksfoliację	klasyczną,	polegającą	na	wykonaniu	kilku	za-
biegów wykorzystując tylko fazę I, a następnie przejść lub dodać wyższe 
stężenie w kolejnych wizytach.

uwAgA!Przy	 cerach	 problematycznych	 można	 zintensyfikować	 działanie	 eksfolia-
torów nie neutralizując ich pomiędzy fazami. Po nałożeniu EKSFOLIATORA 
AHA	i	BHA	25%	nakładamy	kolejny	eksfoliAtor	AHA	i	BHA	35%	i	dopiero	
po jego aplikacji wykonujemy neutralizację. Przy tym rozwiązaniu należy 
wziąć pod uwagę dużo silniejsze działanie kwasów i dostosować odpowied-
nią ilość czasu aplikacji produktu.

60	min. czAS zAbIEgu

SkłAdnIkI AktywnEkwas	 Hialuronowy,	 Gliceryna,	 Wit.	 A+e,	 kwas	 Glikolowy,	 kwas	 salicylowy,	
ekstrakt	z	róży,	fiołek	trójbarwny,	olej	Jojoba,	kasztanowiec,	Ginkgo-Biloba,	
Grapefruit,	limonka,	Prawoślaz,	Nostrzyk,	lawenda,	siemię	lniane,	kaolin,	Cynk.

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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kwasy	AHA	i	BHA	firmy

•	 mikrodermabrazja	—	w	celu	szybkiego	odświeżenia	i	wygładzenia	skóry	stosuje	się	połączenie	
dwóch	 terapii	 złuszczających	 (mechanicznej	mikrodermabrazji	 diamentowej	 i	 chemicznej	 eksfoliacji	
aha	i	bha)	w	ramach	jednego	zabiegu.

•	 mezoterapia	bezigłowa	i	mikroigłowa —	przygotowanie	skóry	do	lepszej	penetracji	składników	
aktywnych wtłaczanych w skórę.

•	 wypełnianie	skórne	—	dzięki	temu	skóra	jest	bardziej	podatna	na	przenikanie	substancji	aktywnych	
podawanych w trakcie zabiegu.

•	 peeling	kawitacyjny	—	dla	lepszego	oczyszczenia	skóry	z	powierzchownych	zanieczyszczeń.
•	 sonoforeza	—	aby	zoptymalizować	przechodzenie	substancji	czynnych	przez	skórę.
•	 trzystopniowe	oczyszczanie	skóry
•	 zabieg	na	dłonie	—	jedwabne	dłonie

EkSFOLIAcJA AHA I bHA w POłączEnIu z InnymI zAbIEgAmI

tRzyStOPnIOwE OczySzczAnIE

wSkAzAnIA Cera	zmęczona,	zanieczyszczona,	o	szarym	ziemistym	kolorycie.

Zabieg	przeznaczony	jest	dla	osób	chcących	odświeżyć	cerę,	rozjaśnić	i	wyrównać	jej	koloryt.

1. demakijaż na bazie śmIEtAnkI AHA.
2. tonizacja (tOnIk zIOłOwy).
3. PEELIng EnzymAtyczny —	wmasować,	pozostawić	na	15	minut.	

Zmyć	letnią	wodą.
4. Peeling kawitacyjny.
5. Eksfoliacja AHA i bHA 25% faza I; czas 3 minuty, neutralizacja. 

Zmyć letnią wodą.

ScHEmAt zAbIEgu

są,	zarówno	osobnymi	zabiegami,	jak	i	uzupełnieniem	do	innych
procedur zabiegowych takich jak:

EkSFOLIAcJA AHA I bHA
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6.

60	min.

60	min.

czAS zAbIEgu

czAS zAbIEgu

Peeling iłowy — Maskę	kAoliNoWĄ	rozrobić	z	toNikieM	ZioŁoWYM	do	
konsystencji gęstej śmietany, nałożyć pędzlem na skórę twarzy. Mocząc 
opuszki	palców	w	toNikU	ZioŁoWYM	wykonać	peeling	masujący	przez	
ok.	6-8	min.	Pozostawić	do	wyschnięcia	(ok.	10	min).	Zmyć.

JEdwAbnE dłOnIE

Zabieg przeznaczony dla dłoni wymagających głębokiego nawilżenia, spłycenia zmarszczek, zlikwidowania 
plam starczych.

wSkAzAnIAsucha	skóra	dłoni,	widoczne	oznaki	starzenia	skóry	—	zmarszczki,	plamy	starcze.

ScHEmAt zAbIEgu1. dezynfekcja dłoni.
2. Odtłuszczenie skóry dłoni ŻeleM	oCZYsZCZAJĄCYM	10%	(w	celu	 roz-

puszczenia	warstwy	lipidowej).
3. umycie dłoni letnią wodą.
4. Osuszenie.
5. zabezpieczenie: pokryć wazeliną płytki paznokciowe, wały okołopaznok-

ciowe i miejsca gdzie jest przerwana ciągłość skóry.
6. Aplikacja eksfoliatora 35% na	 grzbietową	 (zewnętrzną)	 stronę	 dłoni	 (jeśli	

skóra	jest	delikatna,	wrażliwa	-	zaaplikować	eksfoliator	o	niższym	stężeniu	25%).
7. nałożenie rękawic foliowych, a następnie rękawic frottowych w celu 

utrzymania	temperatury.	Czas:	20	min	lub	do	pierwszego	pieczenia.
8. zdjęcie rękawic, nałożenie nEutRALIzAtORA i zmycie dłoni letnią 

wodą.
9. zaaplikowanie bALSAmu dO Rąk I PAznOkcI.

EkSFOLIAcJA AHA I bHA


