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PREZENTACJA             KOSMETOLOGIA ESTETYCZNAP

CZAS NA PEELINGI 
CHEMICZNE

ZABIEG ODMŁADZAJĄCY 
ALPHA-BETA & RETINOL

N a stan skóry wpływa wiele czynników, m.in. promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenia 

środowiska i działanie wolnych rodników, a także genetyka, wiek czy zmiany hormonalne. 

W różnych grupach wiekowych procesy te powodują utratę jędrności i elastyczności, pojawienie się 

zmarszczek, powstawanie przebarwień i nierówną teksturę skóry. Peelingi chemiczne oraz kosmetyki 

do pielęgnacji cery na bazie kwasów owocowych, retinolu i witaminy C stanowią złoty standard 

zabiegów anti-aging. Wyznaczone składniki aktywne są przebadane klinicznie, a ich działanie 

odmładzające jest udowodnione.

HL ALPHA-BETA  

WITH RETINOL 

Profesjonalna linia kosmeceuty-
ków HL ALPHA-BETA WITH 
RETINOL (ABR) ma za zadanie 
odnowienie, odmłodzenie i regene-
rację cery. Zaawansowana metoda 
łączy w sobie oczyszczanie twarzy, 
trzy rodzaje peelingów chemicz-
nych, specjalistyczną maskę i krem 
do regeneracji skóry po zabiegu. 
Zwłaszcza aktywna i skuteczna li-
nia produktów, oparta na wysokiej 
jakości składnikach pochodzenia 
naturalnego. Retinol, witamina 
C, ekstrakty z herbaty zielonej 
działają jako silne przeciwutlenia-
cze oraz stymulatory regeneracji 
skóry. Składniki aktywne w połą-
czeniu z kwasami lepiej wchłania-
ją się do głębokich warstw skóry, 
stymulując odnowę komórkową. 
Połączenie kwasów AHA/BHA 
z retinolem i innymi składnikami 
aktywnymi znacznie przyspiesza 
odnowę naskórka, poprawia krą-
żenie krwi i dostarczanie tlenu do 
skóry, stymuluje tworzenie  no-
wych komórek i produkcję kola-
genu, niezbędnego do regeneracji 
oraz prawidłowego funkcjonowa-
nia skóry, wreszcie wspomagając 
naturalne mechanizmy gojenia się 
cery. Ogromną zaletą zabiegu jest 

uzyskanie wyraźnych efektów na 
tle wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa. Przebieg zabiegu:

Krok 1. 

Lekko masując, oczyszczamy skó-
rę za pomocą łagodnej pianki ABR 
RESTORING SOAP, która zawiera 
ekstrakty z dyni, skrzypu polne-
go i bluszczu. 

Krok 2. 

Nakładamy równomiernie peeling 
z kwasem mlekowym WHITE 
PEEL. W celu wzmocnienia 
działania produktu, należy przy-
kryć twarz ciepłym, wilgotnym 
kompresem. Pozostawiamy na 
7-10 minut. Zmywamy wodą, usu-
wając pozostałości peelingu za po-
mocą chusty. Osuszamy skórę. 

Krok 3. 

Nanosimy kilka kropel lotionu 
ALPHA-BETA PREPPING LO-
TION na płatek kosmetyczny 
i przecieramy nim twarz. Pozo-
stawiamy na 1-2 minuty aż do cał-
kowitego wchłonięcia.

Krok 4. 

Umieszczamy w misce 5 ml peelingu 
RENEW PEEL IV i za pomocą pędz-
la równomiernie rozprowadzamy 

na twarzy i szyi. Unikalny RENEW 
PEEL zawiera mieszankę natural-
nych kwasów AHA w połączeniu 
z retinolem, witaminą C i ekstrak-
tem z zielonej herbaty. Stężenie 
peelingu wynosi 36%, pH 3,4. Od-
czekujemy 10 minut, następnie 
spłukujemy twarz. Delikatnie osu-
szamy skórę. Produkt nie wymaga 
neutralizacji. Mogące się pojawić za-
czerwienienie i pieczenie jest zjawi-
skiem normalnym i powinno samo-
istnie ustąpić. Warto poinformować 
o tym klienta przed zabiegiem.

Krok 5. 

Lekko masując twarz, nakłada-
my równomierną warstwą ABR 
BRIGHTENING MASK. Pozosta-
wiamy na 15 minut i następnie 
spłukujemy dużą ilością wody. 
Osuszamy skórę.

Krok 6. 

Na zakończenie zabiegu nano-
simy szczególnie aktywny ABR 
RESTORING CREAM, który ma 
za zadanie przyspieszyć odnowę 
skóry po zabiegu.

Po zabiegu zalecane jest stoso-
wanie produktów ochrony prze-
ciwsłonecznej SUNBRELLA SPF 
30 albo AGE DEFENSE CC CRE-
AM SPF 50. 
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