
LINIA AZELAC 



PILINGI AZELAC 

• Różny efekt złuszczenia 

• Trzy preparaty które mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu  

•  Nakładane warstwowo 

• Składniki:  kwas azelainowy, kwas salicylowy, kwas migdałowy, kwas ferulowy, kwas fitowy i retinol 

• Lekko kwaśny odczyn (pH 2,5), przez co produkty są niedrażniące, nie wywołują stanów zapalnych 
(doskonałe dla skóry wrażliwej) 

• Zabieg zakończony retinolem o wysokim stężeniu (10%) 

• Można łączyć z linią MANDELAC peel 

• Stosowanie: raz w miesiącu x 6 

Azelac M: 15% kwas azelainowy 
10% kwas migdałowy 
18% kwas salicylowy 

 
Azelac RU: 15% kwas azelainowy 

10% kwas migdałowy 
kwas ferulowy, kwas fitowy 
Rucinol, retinol 

 
Azelac żel:  20% kwas azelainowy 



Azelac M 

Składniki: 

• 18% Kwas Salicylowy 

• 15% Kwas Azelainowy 

• 10% Kwas Migdałowy 

 

Wskazania: 

• Trądzik 

• Melasma 

• Trądzik różowaty 

• Zapalenie mieszków włosowych 

• Fotostarzenie 

KOD M7034 

PILINGI AZELAC 



Azelac RU 

Składniki: 

• 15% Kwas Azelainowy 

• 10% Kwas Migdałowy 

• 10% Kwas Ferulowy 

• 10% Kwas Fitowy 

• 10% Rucinol 

• 0.25% Retinol 

• Roztwór alkoholowy 

 pH= 2.5 

Wskazania: 

• Melasma 

• Trądzik 

• Fotostarzenie 

KOD M7031 

PILINGI AZELAC 



Azelac peel 

Składniki: 

• 20% Kwas Azelainowy 

• 3.5% Kwas Mlekowy 

• 2.0% Sylimarina 

 pH= 2.5 

 

Wskazania: 

• Trądzik i trądzik różowaty 

• Pigmentacje (Melasma & Pozapalna) 

• Hiperkeratoza 

• Zapalenie mieszków włosowych 

• Fotostarzenie 

KOD M7006 

PILINGI AZELAC 



LINIA SESGLICOPEEL 



PILINGI SESGLICOPEEL 

Charakterystyka kwasu glikolowego: 

• AHAs otrzymywane są z trzciny cukrowej 

• Wskazania: fotostarzenie, trądzik, melazma, keratoza. 

• Stymuluje namnażanie się młodych komórek naskórka 

od momentu zniszczenia poprzednich. 

• Powiększa zapasy kolagenu, zwiększa poziom 

glikozamoniglikanów w warstwie brodawkowej. 

• Rozpuszczalny w wodzie.  

• Małe cząsteczki umożliwiają lepszy transport 

przezskórny (podrażnienie). 

Właściwości produktów: 

•      Mieszanka AHA’s (kwas glikolowy, cytrynowy, mlekowy) 

•      Główny składnik: mieszanka AHA’s 

•      Konsystencja: żel 

•      pH : 2.0 – 3.0 (3.8 pKa) 

•      Piling powierzchowny 

Zalecenia: 

• Oczyścić skórę  

• Zaaplikować Silkses wokół oczu, nosa i ust. 

• Nałożyć piling chemiczny 

• Pozostawić na 6-12 minut 

• Zmyć wodą 

• Efekt końcowy: delikatny różowy kolor.  

 

Uwagi: 

• 12 zabiegów co 15-30 dni. 

•  Utrzymanie rezultatów: 1 aplikacja co 2-3 

miesiące 

•  Uczucie mrowienia (kompozycja glikolowa) 

•  Tretinoina i kwas glikolowy 15-20% mogą być 

zastosowane następnego dnia.  

•  Z reguły nie powoduje łuszczenia.  

 



PILINGI SESGLICOPEEL 

SESGLICOPEEL        

CLASSIC 

(Fototyp: I-IV) 

52,5% kwas glikolowy (częściowo 
zneutralizowany) 

Piling początkowy (pH 2.0) 

Zmarszczki 

Naskórek starczy 

Przed pilingiem 

KOD M7404-1 

SESGLICOPEEL K 

(Fototyp: I-VI) 

33% glikolowy, 5% cytrynowy,  
7% kojowy, 9% mlekowy, 3% 
kwas salicylowy, epilobium i 
gayoba, pH 2.5 

Trądzik (z lub bez stanu zapalnego), blizny, 
łojotokowe zapalenie skóry, trądzik różowaty, 
popękane naczynia włosowate. Przebarwienia u 
pacjentów uczulonych na hydrochinon.  

KOD M7401-1 

SESGLICOPEEL S 

(Fototyp: I-III) 

20% mlekowy, 15% glikolowy, 5% 
cytrynowy, 10%  salicylowy (pH 
2.5) 

Trądzik zaskórnikowy i skóra tłusta, stany 
nadmiernego rogowacenia (łuszczyca, łojotokowe 
zapalenie skóry), blizny potrądzikowe. 

KOD M7403-1 

SESGLICOPEEL KH 

(Fototyp: I-III) 

34% glikolowy, 10% cytrynowy, 
10% mlekowy,  5% kojowy,  3% 
salicylowy, 2% hydrochinon, pH 
2.0 

Melasma. Zaburzenia barwnikowe. 

KOD M7402-1 

Produkt Skład Wskazanie 



LINIA GLICOPEEL 



Piling średniogłęboki 

 

Wskazania: 

• Fotostarzenie, melazma 

• Trądzik 

 

Rodzaj / skład: 

• 70% wolny kwas glikolowy (z lub bez I.F – Azotan strontu*)  

 KOD M7503/M7503-L 

• 50% wolny kwas glikolowy (z lub bez I.F – Azotan strontu*) 

 KOD M7502/M7502-L 

• 25% wolny kwas glikolowy (z lub bez I.F – Azotan strontu*)  

 KOD M7501/M7501-L 

 

* Azotan strontu - blokuje uczucie swędzenia, hamuje rumień. 

 

 

 

 

LINIA GLICOPEEL 



LINIA MELASPEEL 



LINIA MELASPEEL 

Właściwości preparatów: 

• Mix AHA’s 

• Roztwór Jessnera 

• Woda/alkohol. Płyn 

• pH: 2.0 – 2.5 

• Piling powierzchowny 

Uwaga: 
Przenikanie preparatu zależu od: przygotowaniaskóry, grubości 
warstwy rogowej, wrażliwości skóry, ilości aplikowanych warstw. 

Częstotliwość stosowania 

• Co 14-30 dni. 

•  Melasma i trądzik = 2-4 zabiegi. 

Ostrzeżenia (ogólne dla wszystkich pilingów chemicznych) 

• nie aplikować kwasu retinowego wieczorem w dniu przed zabiegiem. 

•  nie stosować kremu z tretinoiną i kwasem glikolowym 15-20%, 48-72 godzin po zabiegu.  

•  nie stosować w czasie ciąży. 

•  pamiętać, że wchłanianie jest większe podczas lekkiego masażu. 

•  unikać słońca (ekspozycji na słońce) przez 7 dni po zabiegu. 

•  Przed nałożeniem makijażu odczekać 30-60 min.  

AHA’s właściwości (mlekowy i  cytrynowy) 

• zmniejsza przyleganie korneocytów, złuszcza martwe 

komórki. 

•  zmniejsza grubość warstwy rogowej. 

•  zwiększa grubość naskórka i skóry właściwej. 

•  zwiększa zapasy kolagenu, glikozaminoglikanów oraz 

poprawia jakość włókien elastyny. 



LINIA MELASPEEL 

 

MELASPEEL K 

(fototyp IV-VI) 

 

14% mlekowy, 12% cytrynowy, 5% 
kojowy, 2% salicylowy 

pH 2.5 

Aktywny trądzik, łojotokowe zapalenie 
skóry, łuszczyca. 

KOD M 7101 

 

MELASPEEL KH  

(fototyp IV-VI) 

 

10% mlekowy, 10% cytrynowy, 5% 
kojowy,  2% hydrochinon,  2% 
salicylowy 

pH 2.5 

Melasma, fotouszkodzenia skóry szyi. 

KOD M7102 

 

MELASPEEL R 

(fototyp I-III) 

 

14% mlekowy, 14% rezorcynol, 5% 
cytrynowy, 5% kojowy, 2% 
hydrochinon, 2% salicylowy 

pH 2.5 

Silna receptura. 

Fotouszkodzenia ramion/przedramion. 

Trądzik z cystami 

KOD M7103 

 

MELASPEEL J 

(fototyp I-III) 

 

14% rezorcynol, 14% salicylowy, 
10% mlekowy, 2% cytrynowy. 

pH 2.5 

Zaawansowany trądzik z cystami 

KOD M7104 

 

MELASPEEL J2 

(fototyp I-III) 

25% rezorcynol, 8% salicylowy, 5% 
mlekowy, 5% cytrynowy 

pH 2.5 

Trądzik. Blizny potrądzikowe. Rozstępy. 

Plamy posłoneczne i starzeniowe. 
Melasma 

KOD M7105 



LINIA SALIPEEL 



LINIA SALIPEEL 

 

        

Właściwości 

• 25% - 30% kwasu salicylowego 

• Alkohol jako transporter 

• płyn – żel  

• pH: 2.0 formuła bliska pKa (2.97). 

• Piling powierzchowny 

• BHAs 

• Właściwości keratolityczne. 

• Usuwa zaskórniki z powierzchni naskórka. 

Zalecenia 

• Oczyścić skórę (usunąć makijaż i odtłuścić skórę). 

• Ochronić okolicę oczu, ust i nosa. 

• Zaaplikować Salipeel (Salipeel soft / forte) 

• Czekać do pojawienia się białej maski 

• Zmyć wodą 

• Może być aplikowany jako nowa warstwa z Melaspeel lub po mikrodermabrazji. 

• Od momentu pojawienia się białej maski Salipeel przestaje działać (kwas salicylowy 
krystalizuje), bezpieczny piling chemiczny 

• Kwas salicylowy jest lipofilowy: ochrania tłuste powierzchnie. 



LINIA SALIPEEL 

 

SALIPEEL 

(fototyp I-III) 

 

 25% kwas salicylowy 

 pH 2.0 

Roztwór alkoholowy: szybsze 
przenikanie.  

Skóry odporne. 

Objawy oparzeniowe.  

Łuszczyca skóry głowy. 

KOD M7201 

 

SALIPEEL PLUS  

(fototyp I-III) 

 

 

 25% salicylowy                                                                                           
15% azelainowy 

Roztwór alkoholowy 

pH 2.0 

Duże powierzchnie.  

Skóry grube i odporne. 

KOD M7203 

 

SALIPEEL DS 

(fototyp IV-VI) 

 

 

 

       25% kwas 
salicylowy 

Ciemna i wrażliwa skóra. 

Nowy transporter: Macrogol, mniej 
drażniący 

KOD M7204 

 



LINIA MANDELAC 



LINIA MANDELAC 

MANDELAC GEL 40% Kwas migdałowy 

pH 1.5  

Piling powierzchowny 

Zaawansowana melasma 

Aging 

KOD M7302 

MANDELC 
ROZTWÓR 
ALKOHOLOWY 

40% kwas migdałowy 

pH  1.5  

 

Niewielki lub umiarkowany trądzik. 

Zapalenie mieszków włosowych. 

Trądzik różowaty 

Powierzchowna melasma 

KOD 7301 

MANDELAC L 

 

35% kwas migdałowy 
20% kwas mlekowy 
pH 1.0 

 

Odpowiedni dla skóry wrażliwej. 

Złuszcza, nawilża skórę, zwiększa poziom ceramidów, 
zachowuje pH.  

Nawilżenie. Zabieg przeciwzmarszczkowy. 

KOD M7303 

MANDELAC T 

 

20% kwas migdałowy 
5% kwas tioglikolowy 
pH 0,5 

KOD M 7305 

MANDELAC C 

 

20% kwas migdałowy 
30% kwas cytrynowy 

pH 1.0 

Ciemna skóra 
Fotostarzenie i melasma  
Trądzik 
KOD M7304 



LINIA RETISES 



LINIA RETISES 

SKŁADNIKI WŁAŚCIWOŚCI 
OPAKO-
WANIE 

AMPUŁKI 

10% GLUKOZYD 
ASKORBYLU 

5% NIACYNAMID 
(poprawia kolor 
skóry, zwiększa 
ilość ceramidów) 

pH 5.5 

Bardziej stabilna forma wit. C 

Antyoksydant 

Wyrównuje koloryt 

Stymuluje syntezę kolagenu 

Pobudza wzrost komórek 
skóry 

6 ampułek 
2 ml c/u   

SASZETKI 

4% RETINOL  

1% PROPIONIAN 
RETINYLU 

pH 5.0 

Normalizuje keratynizację 

Nawilża i naprawia skórę 

Stymuluje syntezę kolagenu 

Skóra staje się bardziej 
elastyczna 

6 saszetek 
5 ml c/u 

Wskazania 

• Zabiegi przeciwstarzeniowe    
i przeciw fotostarzeniu 

• Rozstępy 

• Melazma and przebarwienia. 
Może być stosowany w 
połączeniu z innymi 
pilingami. 

KOD M2500 



ARGIPEEL 



 

        

ARGIPEEL 

WSKAZANIA 

• Pacjenci ze skórą wrażliwą 

• Odmładzanie skóry twarzy, pobudzanie syntezy kolagenu.   

• Trądzik. Redukcja szerokości porów. 

• Kontrola zabarwienia skóry. 

 

SKŁADNIKI 

Arginina (20%): 

• Aminokwas otrzymywany z brązowego cukru. 

• Duża cząsteczka: powolne przenikanie. 

• Działanie przeciwzapalne z efektem nawilżania i normalizacji. 

• Zwiększa elastyczność i pobudza produkcję kolagenu. 

Kwas mlekowy (20%): 

• AHA bardzo delikatne - iIdealne dla skóry wrażliwej. 

• Złuszcza i rozjaśnia skórę. Nawilża. 

Alantoina: 

• Właściwości lecznicze. Pobudza naskórek. 

 

 

 

 

pH 2.5 
 KOD M7001 



LACTIPEEL 



 

        

LACTIPEEL 

Skład : 

• 90% kwas mlekowy i DMAE 

• Konsystencja żelu: wolniejsze przenikanie 

• pH: 2.5 

Wskazania / działanie: 

•  Zabieg na trądzik: usuwa sebum, odblokowuje pory. 

•  Zabieg przeciwzmarszczkowy: zmniejsza grubość warstwy rogowej, 

zwiększa grubość naskórka i skóry właściwej, stymuluje syntezę kolagenu, 

elastyny i glikozaminoglikanów. 

•  Wyłapuje i zatrzymuje cząsteczki wody w skórze 

•  Fotostarzenie, zmarszczki, utrata elastyczności skóry, matowa cera. 

• Melazma. 

 

Stosowanie: 

Tak jak Glicopeel. Pozostawić na 6-12 minut. 

 

KOD M7010 



LINIA PYRUVIC 



LINIA PYRUVIC  

Działanie: 
• Złuszcza. 
• Poprawia nawilżenie. 
• Kwas pirogronowy hydrolizuje do kwasu mlekowego: nawilża i     poprawia sprężystość skóry. 
• Stymuluje syntezę glikoprotein, nowego kolagenu i włókien elastyny. 
• Jego działanie jest mocniejsze niż kwasów glikolowych i podobne do TCA’s ale powoduja mniejsze 

podrażnienie. 
• Powoduje delikatny rumień. Podobnie jak w pilingach glikolowych i mlekowych 
 

pKa=2.89 



 

        

 

PYRUVIC PEEL LA 

- 25% kwas 
pirogronowy  

-25% kwas 
mlekowy 

- pH = 1.0 

- Piling początkowy, skóra nie 
przyzwyczajona do kwasu 
pirogronowego 

- Powierzchowne zmarszczki 

- Konsystencja żelu 

- Wolniejsze przenikanie, mniejsze 
podrażnienie  

- Fototypy IV, V, VI 

Zabieg na zmarszczki: 1 na miesiąc, 
co najmniej 4 sesje. 

Dla lepszego efektu: mieszanka 
Pyruvic z domieszką antyoksydantu. 

Zalecenia: pozostawić 2-3 minuty, a 
następnie zmyć 

KOD M7028 

 

PYRUVIC PEEL  

-40% kwas 
pirogronowy 

-5% kwas 
mlekowy 

- pH=1.0 

 

- Trądzik 

- Melazma 

- Konsystencja żelu 

- Wolniejsze przenikanie, mniejsze 
podrażnienie 

 

Zabieg na trądzik: 1 co 2 tygodnie 

KOD M7029 

    

PYRUVIC PEEL  
Plus 

-50% kwas 
pirogronowy 

- 5% kwas 
mlekowy 

-  pH=1.0 

- Fotostarzenie, zmarszczki, 
zwiotczenia 

-Melazma 

-Wolniejsze przenikanie, mniejsze 
podrażnienie. 

Zabieg na fotostarzenie: 1 co 2 
tygodnie 

KOD M7030 

 LINIA PYRUVIC  



LINIA SPA PEEL 



Wskazania:  

•  fotostarzenie, zmarszczki mimiczne. 

•  trądzik, łojotokowe zapalenie skóry, blizny potrądzikowe, zaskórniki. 

•  popękane naczynia włosowate 

  

Działanie: 

Aktywny trądzik:  

•  Zmniejsza ilość zmian zapalnych 

•  Reguluje wydzielanie sebum 

•  Zmniejsza zapalenie  

•  Rozjaśnia przebarwienia 

Fotostarzenie 

•  Zmniejsza zaczerwienienie 

•  Poprawia kolor skóry, dodaje blasku. 

LINIA SPA PEEL 

KOD M7800 

Skład: 

• 15% kwas salicylowy 

• 8% kwas pirogronowy  

• 5% kwas mlekow 

•  0.01 kwas trans-retinowy 

• pH 1.0 



Wskazania:  

• Przebarwienia, melazma, melanic zmiany pigmentacyjne spowodowane 

perfumami czy kosmetykami. 

• Fotostarzenie 

• Możliwy zabieg miejscowy. 

 

Skład: 

• 15% kwas salicylowy  

• 8% kwas pirogronowy  

• 5% kwas mlekow 

• 0.01 kwas trans-retinowy 

• 4% Diacetyl boldine z drzewa boldu  (Lumiskin ®) 

• 2% undecilenoil fenilalanine (Sepiwhite MSH), pH 1.0 

 

LINIA SPA PEEL lightening 

Undecilenoil fenilalanine 
Lipoproteina hamująca melanogenezę 

•  Melanotropina jest kluczową cząsteczka odpowiedzialną za syntezę melaniny.  

•  Kontroluje aktywność tyrozynazy 

•  kontroluje syntezę melaniny (eumelanina and feomelanina) 

 KOD M7801 



LINIA C-PEEL 



LINIA C-PEEL 

Składniki aktywne zamknięte w nanosomach. 
Serum z dodatkiem do peelingów w proszku. 
 
Właściwości: 
• Antyoksydacyjne 
• Przeciwzmarczkowe 
• Depigmentujące 
• Regenerujące 
• Nawilżające 
Łatwy do stosowania z innymi terapiami. 

Skład: 
10% Glukozyd askorbylu 
5% kwasu hialuronowego 
5% Syn-coll 
5% ekstraktu z morwy 
5% Pentanolu 
Opakowanie: 125 ml  
 
Preparat dla wszystkich rodzajów skóry 

KOD M2422 



LINIA PRODUKTÓW POZABIEGOWYCH 



NOMELAN C 

Właściwości: 

• Odbudowuje lipidy naskórkowe (DMS, olejek z owoców 
dzikiej róży, z wiesiołka dwuletniego i z ogórecznika 
lekarskiego). 

• Regeneruje skórę i wspomaga tworzenie naskórka. 

• Hamuje melanogenezę (silanoles) 

• Zawiera lipidy roślinne (triglicerydy, cholesterol, fosfolipidy, 
niezbędne kwasy tłuszczowe EFA, ceramidy), które 
uzupełniają lipidy skóry uszkodzonej.  

• Struktura warstwowa podobna do bariery lipidowej. 

• Poprawia elastyczność skóry, poziom nawilżenia i szorstkość.   

 

 DMS complex (Skórnych Struktur Membranowych) 

KOD M2302 



•  Piling w kremie   

• 10% Retinolu + 1% Propionian retinylu 

•  pH 3.8 

•  Zabieg miejscowy.  

•  Zabieg w połączeniu z innymi kwasami 

 Melaspeel + Retises CT Yellow peel 

 IPL + Retises CT Yellow peel  

•  Aplikacja warstwowa. Retinizacja 

- Przyspiesza i usprawnia proces odnowy komórkowej. 
- Zapobiega zmarszczkom, zmniejsza ich głębokość. 
- Wspomaga złuszczanie i regenerację skóry. 

RETISES FORTE 

RETISES 1% 

• krem do użytku domowego (sold my doctors). 
•  1% Retinolu + 1% Glukozydu askorbylu+ 3% Biopeptydu CL.  pH 6.5 
•  Intensywny zabieg retinolowy: stosować 1-2 razy w tygodniu 
• naprawiający uszkodzenia 
• poprawia elastyczność i cechy skóry 
• przyspiesza proces odnowy komórek 
• zapobiega i zmniejsza zmarszczki 
• łagodzi przebarwienia  

LINIA RETISES 

KOD M2507/M2418 



Składniki: 

• 5% glycolic acid-glycolate, 

• 5% Hammamelis 

Zastosowanie: 

• Oczyszczanie skóry tłustej i trądzikowej.  

• Przygotowanie skóry przed pilingami chemicznymi.  

Właściwości 

• Tonik z dodatkiem kwasu glikolowego, czynnik 
nawilżający (woda Hamamelisowa)..  

• Odtłuszcza skórę 

• pH 5.0   

DEGREASING SOLUTION ODTŁUSZCZACZ 

KOD M2410 



SKLAD 

Dwuwęglan sodu i rumianek 

ZASTOSOWANIE 

Neutralizacja pilingów 

 

WŁAŚCIWOŚĆI 

Dwuwęglan sodu: środowisko zasadowe do neutralizacji kwasu. 

Rumianek: działanie łagodzące 

NEUTRALIZING LOTION NEUTRALIZATOR 

KOD M2411 



PRODUCT Składniki aktywne Zastosowanie Przeznaczenie 

GLOWING 
EFFECT 

12% Kwas 
askorbowy 

Rozjaśnienie, nawilżenie 

Stymulacja kolagenu, 
przywraca koloryt skóry 

Każdy rodzaj 
skóry 

KOD M2049 

FIRMING 
Ujędrnienie 

8% DMAE 

7% kwas mlekowy 

Średni efekt liftingu, 
ujędrnienia, zwiększa skurcz 
mięśni 

Zwiotczała skóra 

KOD M2045 

BLEACHING 
Rozjaśnienie 

5% Alpha-Arbutine 

3% Ascorbyl 
glucoside 

Licorice extract 

Depigmenter, wybiela, 
rozjaśnienie, blokuje 
syntezę melaniny 

Hyper-
pigmentacja 

KOD M2047 

PURIFYING 
Oczyszczające 

5% Azeloglycine 

5% Sebum 
regulator complex 

Niacinamide 

Keratolityczne 

Sebumregulator 

Przeciwko podrażnieniom, 
wspomaga leczenie trądziku 

Skóra tłusta 

KOD M2041 

BROKEN 
CAPILLARIES 

Naczynka 

5% Azeloglycine 

1% Niacinamide 

Licorice extract 

Poprawia mikro-cyrkulację 
krwi. Zmniejsza 
zaczerwienie i podrażnienie 

Naczynka 

KOD M2048 

     NATUVALIA AMPOUŁKI 



Skład: 

• 4% DMAE  

• 3.7% kwas glikolowy  

 

Zastosowanie: 

Lifting twarzy (twarz i szyja) i ciała (klatka 
piersiowa,  brzuch,  pośladki, ramiona i nogi). 

Właściwości: 

 • Podnosi poziom azeoglicyny, która maleje z wiekiem.  

• DMAE zwiększa wydzielanie acetylocholiny .(neurotransmitera 
przesyłającego informacje pomiędzy nerwem a mięśniem, 
nerwem a nerwem). 

• Stymuluje produkcję acetylcholiny - zwiększa skurcz mięśnia. 

DAESES KREM LIFTINGUJĄCY 

KOD M2403 



Skład: 

• 8% Polyetylen 

• 5% Aloes zwyczajny 

• 2% kwas migdałowy 

• 0.25% Rumianek 

• 0.05% dwuglukonian chlorheksydryny 

 

 

Zastosowanie 

• Oczyszczanie i higiena skóry trądzikowej.  

• Przed pilingami chemicznymi. 

Właściwości 

• Piling mechaniczny: usuwa martwe komórki naskórka. 

• Kwas migdałowy i chloheksydryna: właściwości oczyszczające 
i regulujące wydzielanie sebum  

• Aloes + rumianek:działanie łagodzące. 

MANDELAC PROFESSIONAL SCRUB 

KOD M2404 



Skład: 

• 100% Aloes wlaściwy 

• 2% ekstrakt roślinny 

• 1.5% olejek z dzikiej róży  

• Gliceryna 

• Triclosan 

• Bisabolol 

• Alantoina. 

Zastosowanie  

Po zabiegach profesjonalnych: chemiczne pilingi aha, 
mikrodermabrazji, retinoidach. 

Właściwości 

• Działanie przeciw zapalne. 

• Antybakteryjne (triclosan) 

• Nawilżenie i odświeżenie (aloes). 

• Stymuluje i pobudza epitalizacjaę  (olejek z dzikiej róży, 
aloes, alantoina).  

HIDRALOE ALOE VERA 

KOD M2405 



Składniki  

 95% olejek z dzikiej róży i witaminy E 

Zastosowanie  

 Blizny, rozstępy, zmarszczki, owrzodzenia i poparzenia.  

Składniki: 

 5% olejek z dzikiej róży , 1% olej z nasion Meadowfoam,  0.5% olej z wiesiołka. 

 

Zastosowanie  

• Skóra podrażniona. 

• Starzenie skóry, odwodnienie, zmarszczki, plamy starcze.  

• Poparzenia, owrzodzenia, blizny.  

Właściwości 

• Glinka różana: biała+rróżowa.  

• Olej z wiesiołka: zapewnia podstawowe kwasy tłuszczowe (EFA)  

• Olej z nasion Meadowfoam : wysoka stabilność, zwiększa dotlenienie 

ROSE HIP OIL 

ROSE HIP OIL MASK (maska z olejku z dzikiej róży) 

KOD M2406/M2415 

ROSE HIP AMPOULES (ampułki z olejkiem różanym) 



ABRADERMOL – KREM DO MIKRODERMABRAZJI 

KOD M2409 

Zastosowanie: 
• Nie aktywny trądzik 
• Otwarte pory 
• Blizny (potrądzikowe, atrofia) 
• Rozstępy 
• Zmarszczki.  
 
Właściwości: 
• Piling mechaniczny.  
• Poprawia strukturę skóry, rozjaśnia.  
• Stymuluje syntezę kolagenu.  
• Przeciwzapalany. 
• Zmniejsza skutki uszkodzenia i foto aging.  
• Nawilża i regeneruje. 
• Stymuluje odbudowe komórkową.  
 
Składniki: 
• 42% kryształki tlenku aluminium 
• 5% niacynamide (nicotynamide) 
• 3% masło karite 
 



BTSES 

Krem nawilżający 
 
WSKAZANIA:  
Skóra ze zmarszczkami mimicznymi. 
 
SKŁAD: 
• Peptydy rozluźniające 
• Hydrolizowany wyciąg z Hibiskus esculentus (Myoxinol®). 
• Acetyl Glutamyl 1-heptapeptyd (SNAP-8®). 
• 5-trójpeptyd palmitylu (Syn Coll®). 
• Róża muszkatołowa. 
 
 
 
 
 
 
KOD M2401 
 
 



BTSES 

Serum nawilżające 
 
WSKAZANIA:  
• Skóra ze zmarszczkami mimicznymi. 
• Terapia miejscowa. 
 
SKŁAD:  
• Peptydy rozluźniające 
• Hydrolizowany wyciąg z Hibiskus esculentus (Myoxinol®). 
• Acetyl Glutamyl 1-heptapeptyd (SNAP-8®). 
• Heksapeptyd acetylu 25 (Inyline®). 
• 5-trójpeptyd palmitylu (Syn Coll®). 
• Retinol 
 
 
 
 
 
KOD M2421 



MODYFIKATORY DO PILINGÓW SESGLICOPEEL 

Dodatki do peelingów 
MASKI 



Linie masek dermokosmetycznych , zawierające składniki aktywne skuteczne w walce 
z konkretnymi patologiami skórnymi tj.: 
•  starzenie,  
•  trądzik,  
•  melazma,  
•  popękane naczynka,  
•  podrażnienia i oparzenia (posłoneczne, popilingowe, po zabiegach z 

zastosowaniem lasera).  
 
Optymizują oddziaływanie składników aktywnych,  zwiększając przyleganie maski do 
skóry (okluzja). 
 
Przy pomocy jednej maski można zapewnić skórze różne zestawy składników 
aktywnych oddziałujących na naskórek i skórę właściwą: 
• działanie na głębokie warstwy skóry,  
• przenikanie przez naskórkowe. 

 
Do jednorazowego użytku. 
Preparaty do wykorzystania przez profesjonalistów. 

Charakterystyka: Propimask, Biomask i Nanomask  

RODZAJE MASEK 



Nazwa Pripimask Nanomask 

1 Witamina C KOD M2003 KOD L2058 
 

2 Youth booster KOD M2007 KOD L2055 
 

3 Collagen booster KOD M2009 KOD L2056 

4 Daeses KOD M2008 KOD L2057 

5 Healing KOD M2035 

6 BT KOD M2013 

7 Aloe Vera KOD M2005 
 

KOD L2059 

11 Salicylic Acid KOD M2012 

12 Placenses KOD L2060 

13 Kojic Acid KOD M2010 

RODZAJE MASEK 



Propimask / Biomask / Nanomask Witamina C 

Wskazania: 
Fotostarzenie skóry (zmarszczki i przebarwienia), skóra pozbawiona blasku, odwodnienie skóry. 

Skład 
Kwas askorbinowy + Gliceryna + Sorbitol 

Biomask  Youth booster 

Wskazania: 
Starzenie, fotostarzenie, suchość i zwiotczenie skóry 

Skład: 
Kolagen + Izoflawony soi + Gliceryna + Palmitoil Tetrapeptyd-3 

RODZAJE MASEK 

Propimask Collagen Booster 

Wskazania: 
Przedwczesne starzenie, wiotkość skóry 

Skład: 
Matrixyl (PAL-KTTKS) + Miłorząb japoński (Ginkgo Biloba) + Wąkrota azjatycka (Centella Asiatica) 



RODZAJE MASEK 

Biomask / Nanomask/ Propimask Daeses 

Wskazania: 
Wiotkość skóry, zmarszczki spowodowane rozluźnieniem skóry 

Skład: 
Dimetyloaminoetanol (DMAE) 

Propimask Kojic Acid  

Wskazania: 
Fotostarzenie, przebarwienia pociążowe, umiarkowany trądzik i łojotok. 

Skład: 
Gliceryna + Kwas Kojowy + Ziołowy kompleks rozjaśniający  + Witamina A + Witamina E + Kolagen 



Propimask Healing  

Wskazania: 
Uszkodzona i popękana skóra.  

Skład: 
Pantenol +  Kompleks uspokajający + Bisabolol 

Propimask / Nanomask  Aloe Vera 

Wskazania 
Skóra wrażliwa lub podrażniona przez zabiegi medyczno-kosmetyczne (pilingi chemiczne, 
mikrodermabrazja, zabiegi laserowe, terapia fotodynamiczna), po ekspozycji na słońce bądź po 
goleniu lub depilacji. 

Skład 
Aloes + Gliceryna + Chitozan 

RODZAJE MASEK 



Propimask Salicylic Acid  

Wskazania: 
Trądzik, starzenie . 

Skład : 
Kwas salicylowy + Kolagen + Witamina A + Witamina E 

Propimask Kojic Acid  

Wskazania: 
Fotostarzenie, przebarwienia pociążowe, umiarkowany trądzik i łojotok. 

Skład: 
Gliceryna + Kwas Kojowy + Ziołowy kompleks rozjaśniający  + Witamina A + Witamina E + Kolagen 

RODZAJE MASEK 

Propimask / Biomask BT 

Wskazania: 
Młoda skóra pokryta liniami mimicznymi. 

Skład: 
Argirelina ( Acetyl Hexapeptide-3) + Matrixyl (Palmitoyl Pentapeptide-3)  



MODYFIKATORY DO PILINGÓW SESGLICOPEEL 

Dodatki do peelingów 
DODATKI DO PEELINGÓW 



MODYFIKATORY DO PILINGÓW 

Dostarczają skórze ogromną dawkę substancji aktywnych. 

Wzmacniają działanie pilingów. 

Powder additive 
Do zmieszania z żelami (Glicopeel, Argipeel) 
Zawiera aktywator podnoszący skuteczność 
poprzez ułatwianie przenikania składników 
aktywnych (cosmoperine) 
 
 

 Gel additives 

  Stosowany po pilingu. Ze względu na pH nie 
może być z nim mieszany. Niekompatybilny. 

 



 

        

TRĄDZIK Nikotynamid, kwas 
salicylowe, aloes 

Przeciwzapalne. 

Bakteriostatyczne. 

Właściwości wyciszające. 

KOD M7705-P 

BLASK Kwas askorbinowy Dla rozświetlenia skóry. 

Redukuje zmarszczki i plamy. 

 

KOD M7701 

 

RESVERADERM Resveratrol 

Kwas askorbinowy 

Kwas tiooktowy 

Kwas cytrynowy 

Przeciwdziała przyspieszonemu starzeniu. 

Chroni DNA. 

Przeciwdziała uszkodzeniom oksydacyjnym. 

Stymuluje syntezę kolagenu. 

KOD M7710 

BLASK I 
ANTYOKSYDACJA 

Kwas askorbinowy, 
izoflawony sojowe, 

Kwas tiooktowy  

 

Dla skóry dojrzałej. 

Działanie anti-aging. 

KOD M7701-P 

ROZJAŚNIAJĄCY Kwas kojowy 

Phillantus emblica 

Hamuje melanogenezę.  

Działanie antyoksydacyjne. 

KOD M7703 

MODYFIKATORY PUDROWE 



MODYFIKATORY ŻELOWE 

COLLAGEN BOOSTER III 

 

Skład: 

4% Retinol 

 

Wskazania: 

Pobudza syntezę kolagenu. 

Przeciwzmarszczkowy 

 

 

 

 

 

KOD M2505 

 
 



MODYFIKATORY DO PILINGÓW SESGLICOPEEL 

Dodatki do peelingów 
LINIA PRODUKTÓW NOMELAN 



Odbudowa grubości warstwy rogowej i odnowa komórkowa. 
 
Linia peelingów Nomelan cafeico jest alternatywą dla peelingów z zawartością fenolu 
(Nomelan Fenol).  
 
Właściwości: 
• Roztwory wodno-alkoholowe: pH 1.0-2.5 
• Szybkie i nieskomplikowane nakładanie: 15 minut. 
• Podczas nakładania normalnym objawem jest odczuwanie przez pacjenta swędzenia 

lub pieczenia. 
• Głębokość peelingu zależy od liczby nałożonych warstw, zastosowanego typu peelingu 

oraz zakończenia zabiegu retinolem. 
 

LINIA NOMELAN 



LINIA NOMELAN 

Nomelan cafeico rozjaśniający 
 
 
Skład:  
Kwas trójchlorooctowy 
Kwas kawowy 
Fenyloalanina 
Kwas kojowy 
Kwas glikolowy 
Kwas salicylowy 
Kwas fitowy 
Kwas migdałowy 
Kwas ferulowy 
Kwas retinowy 
 
KOD M7027 

Nomelan Cafeico step 0 
 
Peeling przygotowawczy 
przeznaczony do łączenia           
z innymi peelingami z linii. 
 
Skład: 
14% Rezorcynol 
14% Kwas salicylowy 
10% Kwas mlekowy 
2% Kwas cytrynowy 
 
 
 
 
KOD M7033 



LINIA NOMELAN 

Nomelan Cafeico light 
 
Powierzchniowe zmarszczki, 
powierzchniowa melasma i blizny 
potrądzikowe. 
 
Skład: 
Kwas trójchlorooctowy 
Kwas kawowy 
Kwas glikolowy 
Kwas salicylowy 
Kwas fitowy 
Kwas migdałowy 
Kwas ferulowy 
Kwas askorbinowy 
Kwas retinowy 
 
 
KOD M7032 

Nomelan Cafeico forte 
 
Średniogłębokie zmarszczki, blizny i 
rozstępy. 
 
 
Skład: 
Kwas trójchlorooctowy 
Kwas kawowy 
Kwas salicylowy 
Kwas fitowy 
Kwas migdałowy 
Kwas ferulowy 
Kwas askorbinowy 
Kwas retinowy 
 
 
KOD M7036 


