
Peeling medyczny

Peeling medyczny to aplikacja na skórę substancji, czego efektem jest złuszczanie, a następnie regeneracja skóry, jej wygładzenie, 
rozjaśnienie.

Efekty działania peelingu mogą być następujące:
Keratolityczny czyli złuszczanie naskórka, rozluźnienie połączeń, rozjaśnienie skóry
Sebostatyczny czyli zmniejszenie łojotoku i zaskórników
Dermoplastyczny czyli wyrównani , poprawa sprężystości i kondycji skóry
Bakteriostatyczny czyli zmniejszenie stanu zapalnego.

W zależności od budowy substancje chemiczne dzielą się na alfa -, beta-hydroksykwasy oraz alfa ketokwasy.

Przeciwskazania do peelingów: 
niedawne operacje twarzy, świeże blizny, otwarte rany, ciąża i karmienie piersią, opryszczka (aktywna, nawrotowa), inne choroby 
zakaźne(mięczak zakaźny, brodawki wirusowe), zmiany wypryskowe, skłonność do blizn i bliznowców, naświetlanie promieniami Rtg, 
terapia ogólna izotretinoiną(peeling można wykonać 6 miesięcy po zakończeniu terapii), choroby autoimmunologiczne(LE,RZS), 
krioterapia w ciągu ostatnich 6 miesięcy, niedawna ekspozycja na słońce lub solarium

Peelingi w gabinecie:
1. Glykopeel –to peeling anti-aging w widoczny sposób poprawiający kondycję skóry i poprawiający jej wygląd. Ma 18 aktywnych 
składników m.in:
- kwas glikolowy, który ma działanie złuszczające, oczyszcza i dodaje blasku skórze,
- morwę białą, algę brunatną , które działają przeciwrodnikowo, przeciwzapalnie i nawilżająco,
- witaminy A,C,E które działają przeciwzmarszczkowo i napinają skórę 
- kwas kojowy, mącznica lekarska-przeciwdziałają hiperpigmentacji.
Wskazania - skóra starzejaca się, dojrzała, zmarszczki, szorstkość skóry ,utrata elastyczności i blasku skóry, przebarwienia, trądzik 
pospolity, nierówności skóry .

Jest to tzw  „lunch peel” zabieg trwa około 15 minut .Wykonuje się go co 7-10 dni w serii 4-6 zabiegów, 2 razy w roku. 

2. Kwas migdałowy - jest otrzymywany z hydrolizy gorzkich migdałów. Rozluźnia cement międzykomórkowy, stymuluje syntezę kolagenu 
i elastyny. Działa keratolitycznie, oczyszcza i reguluje koloryt skóry .Reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza zmarszczki. Ma silne 
właściwości bakteriostatyczne.
Wskazania - starzenie się skóry, poprawa jej kondycji, drobne zmarszczki, łojotok i trądzik, przebarwienia -melasma, plamy 
soczewicowate, przebarwienia pozapalne.

Polecany do skóry normalnej i wrażliwej.

Częstotliwość zabiegów: 6-10 zabiegów co 15-30 dni.

3. Kwas salicylowy - należy do beta hydroksykwasów, indukuje znaczne łuszczenie i odnowę naskórka. W trądziku oczyszcza pory, 
usuwa zaskórniki i blizny potrądzikowe, zmniejsza łojotok. Rozjaśnia plamy barwnikowe typu melasma. Odmładza skórę zwiększając jej 
napięcie, redukuje zmarszczki.Ma właściwości bakteriostatyczne, fungistatyczne i przeciwzapalne. Przeznaczony do skóry normalnej i 
grubiej, niewrażliwej. 
Wskazania - trądzik zapalny i niezapalny, łojotok,melasma, fotostarzenie

Zalecana jest seria 6-10 peelingów, co 15-30 dni.

4.Kwas pirogronowy jest alfa ketokwasem. Na poziomie naskórka zmniejsza spójność korneocytów, zapobiega przerastaniu warstwy 
rogowej.Ulega w roztworze wodnym przekształceniu do kwasu mlekowego, który jest naturalnym składnikiem skóry i ma właściwości 
nawilżające i wybielające. Dodatkowo tworzy na skórze film, który zabezpiecza przed odwodnieniem. Złuszcza skórę , ale nie powoduje 
jej przesuszenia .

Na poziomie skóry właściwej stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i remodeling skóry.Dociera w głąb skóry równomiernie i powoli przy 
niewielkim uczuciu dyskomfortu w trakcie zabiegu(lekkie pieczenie, mały rumień,który ustępuje kilka godzin po aplikacji )

Seria 3-6 zabiegów co 15-30 dni.

5. Kwas trójchlorooctowy TCA jest najsilniej działającym kwasem organicznym, dostępny gabinecie w stężeniach 15%-peeling 
powierzchowny i 25 %-peeling średniogłęboki
Efekt działania:
1. złuszczanie - eliminuje martwe komórki i stymuluje regenerację komórkową 2. stymulacja produkcji kolagenu 
Wskazania: fotostarzenie, melasma, plamy posłoneczne, trądzik grudkowo-krostkowy,blizny potrądzikowe, rogowacenie starcze

Zabieg polega na nałożeniu jednej lub kilku warstw roztworu na skórę , co powoduje kilkuminutowy dyskomfort w postaci pieczenia .Po 
zabiegu skóra może być podrażniona, ma wzmożone napięcie, pacjent może odczuwać mrowienie i świąd. Objawy te mijają w ciągu 
doby. Przez kilka dni skóra złuszcza się, może być lekko obrzęknięta i nieco ciemniejsza. Następnie po złuszczeniu odsłania się nowa , 
świeża warstwa.

6.RETISES CT Retinol Yellow Peel - zabieg z preparatami, które zawierają duże stężenie retinolu i witaminę C w najbardziej stabilnej 
postaci glukozydu askorbylu.Składniki te usuwają martwe komórki naskórka, stymulują odnowę komórkową i syntezę białek, zwiększając 
poziom NMF-Naturalnego Czynnika Nawilżającego.
Wskazania: fotostarzenie, intensywna kuracja odmładzająca, melasma i hiperpigmentacje.
Idealny do skóry dojrzałej, matowej,szarej celem rewitalizacji twarzy, szyi, dekoltu. 

Retinol (witamina A) to naturalna substancja, która reguluje aktywność pobudzonych melanocytów, dzięki temu rozjaśnia i zmniejsza 
plamy. Złuszcza i odbudowuje skórę -reguluje proces keratynizacji, stymuluje proliferację keratynocytów, fibroblastów, syntezę kwasu 
hialuronowego i kolagenu , dzięki czemu wygładza powierzchnię i zwiększa grubość skóry. Przywraca prawidłowe stężenie witaminy A w 
skórze, które jest mniejsze ze względu na negatywny wpływ promieniowania UVA.

Seria 4-6 zabiegów co 3-4 tygodnie .

Cena pojedynczego zabiegu wynosi 180 zł .

Cena pojedynczego zabiegu 150 zł.

Cena pojedynczego zabiegu 120 zł. 

Cena pojedynczego zabiegu 150 zł .

Cena pojedynczego zabiegu 250 zł .

Cena 350 zł za zabieg. 


