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PREZENTACJA             KOSMETOLOGIA ESTETYCZNAP

A-NOX
ZABIEG NORMALIZUJĄCY DLA 

CERY PROBLEMOWEJ
L inia produktów HLA-NOX została stworzona do pielęgnacji skóry problemowej i trądzikowej. 

Aktywne składniki produktów z linii, takie jak sacharoza, sok cytrynowy, kwas salicylowy, 

retinol, witamina C, tlenek cynku, ekstrakty z granatu i rumianku, mentol, alantoina, kalamin 

i kamfora przyspieszają naturalne gojenie się skóry, stymulują jej odbudowę i regenerację, normalizują 

wydzielanie sebum i zmniejszają widoczność blizn po trądziku. Wyjątkowa metoda przygotowania 

skóry do oczyszczania zabezpiecza trwałe rozgrzewanie skóry bez użycia wapozonu, który ma szereg 

dobrze znanych wad.

Zabieg przebiega atraumatycznie, 
zapewnia wysoki poziom anty-
septyki i daje natychmiastowy 
widoczny efekt estetyczny. Za-
bieg trwa 75-90 minut, a często-
tliwość jego wykonywania zależy 
od osiągniętych skutków i zwykłe 
wynosi jeden raz na 2-3 tygodnie. 

 | SCHEMAT ZABIEGU 

1. Przygotowujemy cerę przed 
peelingiem, wykorzystując 
rozgrzewający lotion A-NOX.

2. Za pomocą pędzla nanosimy 
na twarz peeling BALANCE 
PEEL III o stężeniu 30%, opar-
ty na opatentowanej mieszan-
ce naturalnych owocowych 
ekstraktów i kwasów – Ultra 
Multi-fruit Formula. Peeling 
wykazuje mocne działanie 
przeciwzapalne i oprócz kom-
pleksu kwasów zawiera w swo-
im składzie retinol i olej Acai.

3. Preparat nie wymaga neutrali-
zacji. Po 10 minutach zmywa-
my peeling wodą. Przygotowu-
jemy skórę do oczyszczania za 
pomocą zmiękczającego skórę 
lotionu A-NOXSOLUTION 
i żelu na bazie aloesu ALOGEL.

4. Wykonujemy głębokie oczysz-
czanie twarzy (manualne lub 
kawitacyjne). Po zakończe-
niu dezynfekujemy skórę za 
pomocą lotionu na bazie eks-
traktu z oczaru HAMAME-
LIS FACE LOTION.

5. Nanosimy unikalny peeling 
na bazie serwatki mlecznej 
WHITE PEEL, który działa 
uspokajająco, nawilża i roz-
świetla skórę. Po 10 minutach 
zmywamy peeling wodą i na-
nosimy maskę A-NOX opartą 
na kwasie salicylowym, mi-
nerałach i alantoinie. Ma-
ska ściąga rozszerzone pory, 
absorbuje nadmiar sebum 
i przyspiesza gojenie się skóry.

6. Po 15 minutach zmywamy 
maskę i na zakończenie zabie-
gu nanosimy A-NOX HYDRA-
TANT CREAM. W składzie 
tego delikatnego, skutecznie 
nawilżającego skórę kremu 
znajdziemy retinol, ekstrakty 

z zielonej herbaty i arniki, 
witaminy A, E i F. Zaleca się 
stosowanie kremu Sunbrella 
SPF 36, który nadaje się ideal-
nie do cery problemowej, nie 
zapycha porów i zapewnia 
wysoką ochronę przed pro-
mieniowaniem słonecznym.
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 | Zmiany na skórze twarzy pacjentki
1) Przed zabiegiem – skóra jest tłusta, widoczne są blizny potrądzikowe, występują objawy 

zapalenia.
2) Podczas zabiegu – intensywne zaczerwienienie jest prawidłową reakcją skóry po naniesieniu 

peelingu BALANCE PEEL III.
3) Po zabiegu – obserwujemy zmniejszenie rozmiaru porów, ujednolicenie i poprawę kolorytu, wyraźną 

redukcję objawów stanu zapalnego skóry.


