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Powszechnie wiadomo, że AHA 
kwasy odnawiają i udoskonalają 
teksturę skóry, przyczyniając się 
do delikatnego złuszczania mar-
twych komórek naskórka; sty-
mulują syntezę kolagenu, popra-
wiając strukturę skóry, jej gęstość 
i elastyczność; zwiększają tempo 
odnowy komórkowej; nawilża-
ją, stymulując produkcję kwasu 
hialuronowego. Obecność w pro-
dukcie kwasów o różnych właści-
wościach umożliwia zapewnienie 
penetracji składników aktyw-
nych na różną głębokość skóry, 
buforowanie procesu złuszczania, 
maksymalną skuteczność i syner-
gistyczne działanie. Proces wy-
twarzania mieszanki pozwala za-
chować właściwości naturalnych 
ekstraktów roślinnych, a także 
zwiększyć ich korzystne działa-
nie, dzięki połączeniu z dodatko-
wymi składnikami aktywnymi. 

Oprócz naturalnych kwasów 
peeling zawiera w swoim skła-
dzie retinol, który w połączeniu 
z kwasem glikolowym zapewnia 
szybszą i lepszą regenerację skóry 
oraz stymuluje odnowę komór-
kową; wyciąg z granatu, który 
potęguje korzystne efekty złusz-
czania naskórka i ma właściwości 

przeciwstarzeniowe i antyoksy-
dacyjne, zapobiega zapaleniu skó-
ry przez hamowanie aktywności 
białka NF-kappa-B oraz dzięki 
właściwościom polifenoli; ekstrakt 
z figi, wspomagający złuszczanie 
naskórka i regenerację komórek 
oraz chroniący zdrowie skóry, 
dzięki swoim właściwościom an-
tybakteryjnym i przeciwutlenia-
jącym; ekstrakt z zielonej herbaty, 
który ma właściwości przeciwu-
tleniające i przeciwzapalne. 

W przeciwieństwie do mono-
kwasów o wysokim stężeniu, HL 
EXTREME PEEL V zapewnia 
kontrolowane uszkodzenie, czyli 
bezpieczne przenikanie składni-
ków aktywnych do skóry właści-
wej bez nadmiernego uszkodze-
nia tkanek; szybką regenerację 
skóry po zabiegu; bezpieczeństwo 
stosowania dla wszystkich typów 
skóry wg Fitzpatricka. Peeling 
skierowany jest do szerokiego gro-
na klientów i stanowi skuteczne 
rozwiązanie różnych problemów 
skórnych. Zbilansowana formuła 
preparatu pozwala bardzo pre-
cyzyjnie usunąć górne warstwy 
skóry, szybko poprawić teksturę 
oraz wygładzić skórę. Polepsza się 
ogólny wygląd twarzy, skóra staje 

się gładsza, młodsza i zdrowsza. 
Peeling zawiera składniki regene-
rujące, które minimalizują uszko-
dzenia naskórka. Niemniej jednak 
podczas zabiegu występują za-
czerwienienie i uczucie mrowie-
nia, ale to jest stan przejściowy. 
Tuż po zabiegu pacjent nie cierpi 
z powodu podrażnionej i uszko-
dzonej skóry. 

Nie jest wymagana specjalna 
pielęgnacja skóry po zabiegu pe-
elingu. Po zabiegu pacjent może 
kontynuować swoją codzienną ru-
tynę. To zasadnicza różnica w po-
równaniu z tradycyjnym monope-
elingiem o wysokim stężeniu.

Kuracja peelingiem HL EXTRE-
ME PEEL V jest mocnym i szcze-
gólnie aktywnym narzędziem, 
które choć powoduje kontrolowa-
ne uszkodzenia, to jednak trau-
matyzuje skórę. Zatem tak ważne 
są uwaga i nadzór ze strony spe-
cjalistów, którzy ukończyli za-
awansowane szkolenie w zakre-
sie wykonywania chemicznych 
peelingów HL.

EXTREME PEEL jest najbardziej zaawansowanym produk-
tem z linii peelingów marki HL. Jego działanie zostało opar-

te na to wysoko skoncentrowanej mieszance pięciu wyciągów 
– z borówki amerykańskiej, trzciny cukrowej, klonu cukrowego, 
pomarańczy i cytryny, które z kolei zawierają pięć naturalnie 
występujących w nich alfahydroksykwasów, a mianowicie 
kwas mlekowy, kwas glikolowy, kwas cytrynowy, kwas jabłko-
wy i kwas winowy. 
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