
Kémai peeling - savas hámlasztó kezelés sorozat/kúra
5 + 1 alkalmas sorozat

Glow Peel - melanin szintézist gátló kúra avagy pigmentfolt halványtás

Refresh Peel - anti-ageing kollagén-szintézist stimuláló kúra avagy ránctalanító kezelés

A hámlasztás célja a BŐR MEGÚJÍTÁSA, PIGMENT FOLTOK csökkentése/halványítása RÁNCOK 
MÉLYSÉGÉNEK és HOSSZÚSÁGÁNAK csökkentése. A bőr szerkezetének javítása, bőr tömörítése. 

Összességében egy feszesebb, fiatalosabb kinézetű, egységesebb bőrképet kapunk.
A kezelésekben AHA típusú hámoldó, enyhe savakat alkalmazunk. Ezek a savak különböző mértékben 
irritálják a bőrt. Az irritációt a gyógyulás követi. Új sejtek képződnek a gyógyulás folyamán, amelyek 
felváltják a sérült sejteket, amik a hámlasztás előtt esztétikai hiányosságot okoztak:  felszíni ráncok, 

bőrkárosodás a túlzott napozás következtében, hegesedés. Az AHA hámlasztás a kozmetikai kezelés 
és az orvosi ellátás határán végzett eljárás. A professzionális hozzáértés és az Ön felelősségteljes 

hozzáállása biztosítja a kezelés kielégítő eredményét.

Hogyan történik a kezelés a Glow vagy Refresh Peelinggel?

A kezelés a bőr alapos letisztításával kezdődik, majd enzimes peelinggel az elszarusodott sejteket 
leradírozzuk. Ezt követi a bőr tonizálása, majd alapos fertőtlenítése. Ez az előkészítő fázis. A következő 

fázis a kémiai hámlasztás, melynek időtartama 4 perc és 7 perc között változik a kúra előrehaladtával. 
A savat az idő letelte után közömbösítjük, majd tonizáljuk. Végső fázisként a bőrt nyugtatjuk, 

hidratáljuk és fényvédő krémmel bekenjük. Végül nyugtató maszkkal, otthon ápoló termékkel, 
fényvédővel és házi ápolási tanácsokkal látjuk el kedves vendégeinket!

A kúra első három alkalmát hetente végezzük, a második három alkalmat 10 naponta. 

A kezelés sorozat ára alkalmanként 16.900 Ft vagy egy összegben kedvezményesen 80.000 
Ft, mely tartalmazza az 5 kezelés árát (6. alkalom ajándék) az alkalmankénti maszkot, otthon 

ápoló terméket, fényvédőt és a tanácsadást!
Az eljárás nem alkalmazható az alábbi ellenjavallatoknál:

- bőrgyógyászati elváltozások, aktív bőrfertőzés, Herpes simplex, gyulladásos folyamatok, lázas állapot, 
nyílt sérülések, napégés, terhesség, szoptatás, bizonyos gyógyszerek szedése pl: Cortizon, Roaccutan, 

kemoterápiás kezelés.
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Peeling tudnivalók és FIGYELMEZTETÉSEK

1. A kezelés fokozhatja a bőr érzékenységét, a bőr típusától, illetve az otthoni ápolástól függően. A
mellékhatások között szerepelhet, de nem kizárólag, például szúró érzet, viszketéses irritáció,
kipirosodás, duzzanat, húzó érzet, hámlás, a bőr varasodása. A tünetek természetes jelenségei a
kezelésnek, melyek általában 2-3 napon belül, beavatkozás nélkül, megszűnnek.
2. Kerülni kell a Napot, a szoláriumot, izzadást, mozgást, forró fürdőt vagy zuhanyt, nem szabad
vakarni, piszkálni, dörzsölni a bőrt, mert ezek hegesedéshez vezethetnek.
3. A kezelés előtt 48 órával és utána 7 napig nem depilálhat vagy gyantázhat.
4. Minimum 24 órával a kezelés előtt függessze fel a hámlasztó radírok, glikolsavas és benzoil-peroxidos
termékek használatát.
5. Kezelés előtt és után 7 napon át függessze fel a receptre felírt A-vitaminos keratolitikus gyógyszerek
alkalmazását.
6. Kezelés előtt és után minimum SPF30as UVA és UVB fényvédő napi használata javasolt.
7. Minden egyes peeling kezelés után kötelező használni a kezelés utáni bőrápoló szettet.

A kezeléshez Beleegyező Nyilatkozat aláírása szükséges!


