DERMATOLOGICZNY RESURFACING SKÓRY
GDY PILING TO ZA MAŁO

LABORATORIUM pHformula
pHformula to hiszpańskie laboratorium rodzinne,
prowadzone przez farmaceutów i lekarzy od
przeszło 4 pokoleń, dokładnie od 1898 roku.

Od początku istnienia misją pHformula jest
dostarczanie pacjentom innowacyjnych i najbardziej
skutecznych rozwiązań do walki z różnorodnymi
niedoskonałościami i problemami skóry.
PONAD 100-LETNIE DOŚWIADCZENIE W MEDYCZNEJ
TERAPII I PIELĘGNACJI SKÓRY

NOWATORSKIE WYKORZYSTANIE KWASÓW MEDYCZNYCH
Laboratorium pHformula przedstawia innowacyjne podejście
do terapii skóry z wykorzystaniem kwasów medycznych.
Kwasy medyczne, stosowane do tej pory w pilingach
chemicznych do złuszczania skóry, po raz pierwszy zostały
wykorzystane w nowej formulacji, którą jest resurfacing.
RESURFACING – ODMŁADZANIE PRZEZ ODBUDOWĘ

RESURFACING pHformula
Resurfacing obejmuje całokształt przemian zachodzących
w powierzchownych i głębokich warstwach skóry, które
mają na celu pobudzenie odnowy komórkowej, stymulację
procesów naprawy i regeneracji skóry i w konsekwencji
jej przebudowę - remodeling. Rezultatem tych działań
jest przywrócenie prawidłowych funkcji skóry, redukcja
niedoskonałości i oznak starzenia, a także wyraźne
i kompleksowe jej odmłodzenie.

PILINGI
CEL

EKSFOLIACJA

(złuszczenie naskórka)

RESURFACING pHformula

RESURFACING

(przebudowa skóry)

Miejsce
działania

• P
 owierzchowne
• Ś
 rednio głębokie (np. medyczne TCA)
• G
 łębokie (np. fenol)

Przede wszystkim działanie średnio głębokie i głębokie,
wtórnie – działanie powierzchowne – złuszczanie naskórka
to efekt uboczny, często bardzo pożądany

Mechanizm
działania

Rozluźnienie cementu komórkowego między martwymi
komórkami naskórka (warstwa rogowa), złuszczenie
warstwy rogowej oraz pobudzenie procesów naskórkowej
odnowy komórkowej

PH-DVC™ - oddziaływanie na cały naskórek i warstwę
brodawkowatą oraz uruchomienie przemian w skórze
właściwej (stymulacja kaskady cytokin i remodeling)

Efekt
działania

Wygładzenie powierzchni skóry, odświeżenie,
powierzchowna redukcja drobnych niedoskonałości

Wygładzenie i odświeżenie powierzchni skóry, redukcja
niedoskonałości – działanie od wewnątrz na przydatki skóry,
remodeling i odbudowa struktur skóry właściwej

Tabela 1. Różnice między zastosowaniem kwasów medycznych w tradycyjnych pilingach i w resurfacingu skóry pHformula

MECHANIZM DZIAŁANIA KWASÓW MEDYCZNYCH
W RESURFACINGU pHformula
Dermatologiczny resurfacing pHformula gwarantuje oddziaływanie kwasów i innych
substancji aktywnych obecnych w preparatach pHformula na cały profil skóry:
• żywe warstwy naskórka
• granicę skórno-naskórkową: okolicę warstwy brodawkowatej skóry właściwej
• głębokie warstwy skóry właściwej oraz przydatki skóry (za pośrednictwem
cytokin i mediatorów)
Działanie to możliwe jest dzięki zastosowaniu unikalnej, innowacyjnej metody
transportu kwasów i substancji aktywnych w głąb skóry – wykorzystywanego
wyłącznie przez pHformula nośnika i promotora przenikania PH-DVC™ COMPLEX.

KERATYNOCYTY
NASKÓREK

RESURFACING

MEDIATORY CHEMICZNE
CYTOKINY
INTERLEUKINA 1 α
FIBROBLASTY

SKÓRA WŁAŚCIWA
KOLAGEN
KWAS HIALURONOWY
GLIKOZAMINOGLIKANY

INTERLEUKINA IL6
EGF
KGF
ODNOWA
KOMÓRKOWA

pHformula DELIVERY VEHICLE COMPLEX
(PH-DVC™ COMPLEX)
Wszystkie preparaty do dermatologicznego resurfacingu skóry
pHformula zawierają unikalny kompleks dystrybucyjny o charakterze
nośnika i promotora przenikania kwasów medycznych i innych
substancji aktywnych, który gwarantuje optymalny transport
i uwalnianie kwasów medycznych i substancji aktywnych w skórze.
PH-DVC™ COMPLEX gwarantuje bezpieczeństwo i wielostronne
korzyści terapeutyczne
• chroni i zabezpiecza substancje aktywne przed utratą aktywności
• gwarantuje precyzyjne uwalnianie substancji aktywnych
w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej głębokości w skórze
• chroni skórę przed ich ewentualnym niekorzystnym i drażniącym
wpływem – minimalizuje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych
i zwiększa profil bezpieczeństwa zabiegu

POLARISED WATER

PH-DVC™
delivery vehicle complex

Działanie PH-DVC™ COMPLEX opiera się na zoptymalizowaniu wzajemnej relacji pomiędzy
wartościami pKa danego kwasu medycznego a wartością pH roztworu do resurfacingu pHformula.
Równowaga pH=pKa w dermatologicznym resurfacingu skóry pHformula gwarantuje bardzo dobry
efekt terapeutyczny przy jednoczesnym niskim ryzyku skutków ubocznych.

pH = pKa
pH > pKa

pH < pKa

Więcej jest kwasu nieaktywnego
niż wolnego, aktywnego

Równa ilość kwasu nieaktywnego
i wolnego, aktywnego

Więcej jest kwasu wolnego,
aktywnego niż nieaktywnego

MINIMALNY EFEKT
TERAPEUTYCZNY

BARDZO DOBRY EFEKT
TERAPEUTYCZNY

BARDZO DOBRY EFEKT
TERAPEUTYCZNY

I MINIMALNE RYZYKO
SKUTKÓW UBOCZNYCH

I NISKIE RYZYKO
SKUTKÓW UBOCZNYCH

Tabela 2. Korelacje między pKa kwasów medycznych a pH roztworu.

I WYSOKIE RYZYKO
SKUTKÓW UBOCZNYCH

RODZAJE ZABIEGÓW RESURFACING pHformula

A.G.E. solution
Intensywny zabieg przeciwstarzeniowy o natychmiastowym
działaniu napinającym i wygładzającym skórę. Bardzo intensywne
odmłodzenie i przebudowa skóry. Unikalne połączenie substancji
aktywnych gwarantuje doskonałe efekty w każdym wieku.
WSKAZANIA:
•	fotostarzenie: skóra szara, matowa, niejednolity koloryt skóry,
uszkodzenia posłoneczne
•	starzenie chronogeniczne o różnym stopniu nasilenia objawów:
zmarszczki, odwodnienie skóry, wiotkość i utrata jędrności,
zaburzenia w owalu twarzy, zmiany w pigmentacji

Dostępne są trzy różne wersje zabiegów A.G.E.:
• pHenomen A.G.E.
• pHenomen A.G.E. C+ wzmocniony aktywną witaminą C
•	
pHull A.G.E. – wzmocniony aktywną witaminą C
i poprzedzony chemi-abrazją

A.C.N.E. solution
Intensywny zabieg przeciwtrądzikowy. Oczyszcza skórę, reguluje
pracę gruczołów łojowych, zapobiega powstawaniu stanów
zapalnych, redukuje widoczność blizn i przebarwień potrądzikowych.
Unikalne połączenie substancji aktywnych gwarantuje doskonałe
efekty w każdym wieku i przy każdym typie skóry.
WSKAZANIA:
•	skóra trądzikowa: zmiany o różnej etiologii i różnym stopniu
nasilenia objawów; twarz i ciało
• skóra mieszana, tłusta i łojotokowa
• skóra zanieczyszczona i/lub skłonna do zanieczyszczeń
• powikłania potrądzikowe: blizny i przebarwienia pozapalne

Dostępne są trzy różne wersje zabiegów A.C.N.E.:
• pHenomen A.C.N.E.
• pHenomen A.C.N.E. C+ wzmocniony aktywną witaminą C
•	
pHull A.C.N.E. – wzmocniony aktywną witaminą C
i poprzedzony chemi-abrazją

RODZAJE ZABIEGÓW RESURFACING pHformula

M.E.L.A. powerclay™
Intensywna terapia redukująca przebarwienia i przywracająca
jednolity koloryt skóry. Wyjątkowo bogaty skład substancji
aktywnych wykazuje silne działanie rozjaśniające, ale również
przeciwstarzeniowe i odmładzające.
WSKAZANIA:
•	przebarwienia o różnej etiologii (posłoneczne, melasma,
pozapalne) i różnym stopniu nasilenia zmian
• niejednolity koloryt skóry
• skóra palacza, skóra szara, matowa, o nierównej powierzchni
•	zmarszczki, skóra wymagająca natychmiastowego rozświetlenia,
rozjaśnienia i blasku
Dostępne są trzy różne wersje zabiegów M.E.L.A.:
• pHenomen M.E.L.A.
• pHenomen M.E.L.A. C+ wzmocniony aktywną witaminą C
•	
pHull M.E.L.A. – wzmocniony aktywną witaminą C
i poprzedzony chemi-abrazją

C.R. COMPLEX solution
Specjalistyczna terapia skóry naczyniowej i wrażliwej, a także
z trądzikiem różowatym. Wykazuje intensywne działanie anti-redness,
redukuje rumień i zaczerwienienia, a także działa przeciwzapalnie
i łagodząco w terapii trądziku różowatego. Wzmacnia ścianki naczyń
krwionośnych, uszczelnia je i uelastycznia, dzięki czemu zmniejsza
ich widoczność i zapobiega ich uszkodzeniom.
WSKAZANIA:
• skóra naczynkowa
• rumień, chroniczne zaczerwienienie skóry
• skóra wrażliwa, reaktywna, atopowa,
• trądzik różowaty

Dostępne są dwie różne wersje zabiegów C.R. COMPLEX:
• pHenomen C.R. COMPLEX
•	pHenomen C.R. COMPLEX C+ wzmocniony aktywną witaminą C

RODZAJE ZABIEGÓW RESURFACING pHformula

 V.I.T.A. C solution
Zabieg natychmiastowo rozjaśniający skórę. Intensywne
odświeżenie, oczyszczenie i rozświetlenie skóry.
WSKAZANIA:
• skóra szara, matowa i pozbawiona blasku
• fotostarzenie
•	pierwsze oznaki starzenia chronogenicznego (związanego
z wiekiem)
• niejednolity koloryt skóry
•	zabieg bankietowy - natychmiastowe odświeżenie, rozświetlenie
i napięcie skóry

Dostępne są 3 różne wersje zabiegów V.I.T.A. C:
• pHantastic C
• pHantastic M.E.S.O. C
• V.I.T.A. C inpHusion

 P.E.P.T.I.D.E. POWDER
Głęboko nawilżający zabieg odżywczy wykorzystujący działanie
peptydów mimetycznych wspartych wysokoenergetycznym
kompleksem cukrowym, glukonolaktanem i wyciągiem z alg.
WSKAZANIA:
• lifting oraz intensywne odżywienie skóry
• skóra odwodniona i/lub przesuszona
• łagodne i/lub umiarkowane oznaki starzenia i fotostarzenia
•	rekonwalescencja skóry po intensywnym działaniu czynników
atmosferycznych, tj. słońce, wiatr, niskie lub wysokie temperatury

Zabieg pHower PEPTIDE dostępny jest w wersji podstawowej oraz w wersji
termoaktywnej z kompresem termicznym.

pHformula PROFESSIONAL LINE PRODUCTS

DEMAKIJAŻ I OCZYSZCZANIE

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Preparaty do specjalistycznego oczyszczania
skóry i demakijażu. Specjalnie dobrane
chemiczne i enzymatyczne formuły
preparatów gwarantują optymalne
przygotowanie skóry do zabiegów
resurfacingu.

Specjalistyczne produkty stanowiące
wstęp do chemicznego resurfacingu skóry.
Pozwalają ocenić stopień wrażliwości skóry
pacjenta, aby złagodzić lub zintensyfikować
właściwy proces resurfacingu skóry.

• E.X.F.O. cleanse
• S.K.I.N. primer

• S.P. complex
• D.E.R.M.A.B.R.A.S.I.O.N. cream

WŁAŚCIWY RESURFACING

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU

Aktywne preparaty do specjalistycznych
zabiegów resurfacingu skóry. Dostępne
w trzech stężeniach, aby maksymalnie
dopasować intensywność zabiegu do
właściwości skóry pacjenta.

Preparaty obligatoryjne w procedurze
resurfacingu skóry pHformula. Przywracają
równowagę fizjologiczną i komfort skóry
po zabiegach, chronią przed szkodliwym
wpływem czynników zewnętrznych oraz
działaniem promieniowania UV.

•
•
•
•
•

A.G.E. solution
A.C.N.E. solution
M.E.L.A. powerclay™
C.R. COMPLEX
V.I.T.A. C booster

•
•
•
•

P.E.P.T.I.D.E. powder mask
A.D.V.A.N.C.E.D. peel-off mask
P.O.S.T. recovery cream
C.C. cream SPF 30+

DEMAKIJAŻ I OCZYSZCZANIE
E.X.F.O. cleanse

•	kwas laktobionowy i mocznik – delikatne działanie złuszczające
bez podrażnienia skóry, intensywne nawilżenie
• papaina - złuszczanie enzymatyczne
• pantenol (wit. B5) – działanie łagodzące i przeciwzapalne
Oczyszczający i delikatnie złuszczający preparat do demakijażu.
Zastosowanie: Zaaplikować na cały obszar zabiegowy, masować
chwilę dłońmi, zmyć dokładnie wodą lub stosować jako złuszczającą
maskę enzymatyczną - zostawić na 10-15 min. i zmyć wodą.

S.K.I.N. PRIMER
• alkohol izopropylowy

Wykazuje działanie 3 w 1: oczyszcza, odtłuszcza i dezynfekuje
skórę. Gwarantuje prawidłową penetrację substancji aktywnych
w głąb skóry w kolejnych etapach zabiegu.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

S.P. COMPLEX

• kompleks AHA+PHA – kwas laktobionowy i migdałowy
Kompleks kwasów AHA+PHA pomaga określić stopień wrażliwości
skóry pacjenta, w celu dobrania optymalnej intensywności zabiegu.
Obniża pH skóry i gwarantuje równomierną penetrację wszystkich
substancji aktywnych.

D.E.R.M.A.B.R.A.S.I.O.N. cream

• k
 was mlekowy i laktobionowy (AHA+PHA) - działanie
złuszczające i nawilżające
• retinol – silna stymulacja odnowy komórkowej i remodelingu
skóry, wtórny efekt złuszczający
Aktywny krem do chemi-abrazji o natychmiastowym działaniu
złuszczającym warstwę rogową naskórka. Intensywny wstęp
do zabiegów resurfacingu, zapewnia wzmocnienie efektów
właściwego etapu zabiegu resurfacingu skóry pHformula.

WŁAŚCIWY DERMATOLOGICZNY RESURFACING SKÓRY
RESURFACING A.G.E. solution
•
•
•
•
•
•

kwas migdałowy
kwas pirogronowy
kwas laktobionowy
retinol
kwas salicylowy
PH-DVC™

Bogaty, unikalny kompleks kwasowy (AHA + BHA + PHA +
ketokwas) w połączeniu z retinolem i kompleksem
PH-DVC™ gwarantują unikalne wielokierunkowe działanie
przeciwstarzeniowe, redukując oznaki starzenia o różnej
etiologii i różnym stopniu nasilenia objawów.

A.G.E. 1, A.G.E. 2, A.G.E. 3 - trzy stopnie intensywności terapii
pozwalają na idealne dobranie siły zabiegu do potrzeb skóry
pacjenta i uzyskanie najlepszych efektów terapeutycznych.
Dostępne są trzy różne wersje zabiegów A.G.E.:
• p
 Henomen A.G.E.
• p
 Henomen A.G.E. C+ wzmocniony aktywną witaminą C
• p
 Hull A.G.E. - wzmocniony aktywną witaminą C i poprzedzony
chemi-abrazją

PRZED

Efekt zabiegu: pHenomen A.G.E. 2 C+, 4 zabiegi. Fot. K. Chilecka.

WSKAZANIA:
•	fotostarzenie: skóra szara, matowa, niejednolity koloryt skóry,
uszkodzenia posłoneczne
•	starzenie chronogeniczne o różnym stopniu nasilenia objawów:
zmarszczki, odwodnienie skóry, wiotkość i utrata jędrności,
zaburzenia w owalu twarzy, zmiany w pigmentacji

PO

WŁAŚCIWY DERMATOLOGICZNY RESURFACING SKÓRY
RESURFACING A.C.N.E. solution
•
•
•
•
•

 was pirogronowy
k
kwas migdałowy
kwas azeloglicyna
kwas salicylowy
PH-DVC™

Połączenie kwasów medycznych AHA, BHA i ketokwasu
efektywnie poprawia kondycję skóry trądzikowej i łojotokowej.
Działa keratolitycznie: odblokowuje i oczyszcza przydatki
skóry – mieszki włosowe i kanały gruczołów łojowych.
Normalizuje wydzielanie sebum i ogranicza przetłuszczanie się
oraz błyszczenie skóry. Azeloglicyna (pochodna kwasu
azelainowego) redukuje czynnik bakteryjny w przebiegu trądziku,
działa przeciwzapalnie – redukuje aktywne zmiany zapalne
i przebarwienia pozapalne. Produkt idealny do terapii trądziku
pospolitego w wieku młodym (Acne vulgaris) i w wieku dojrzałym
(Acne tarda, „trądzik dorosłych”).

A.C.N.E. 1, A.C.N.E. 2, A.C.N.E. 3 - trzy stopnie intensywności
terapii pozwalają na idealne dobranie siły zabiegu do potrzeb skóry
pacjenta i uzyskanie najlepszych efektów terapeutycznych.
Dostępne są trzy różne wersje zabiegów A.C.N.E.:
• pHenomen A.C.N.E.
• pHenomen A.C.N.E. C+ wzmocniony aktywną witaminą C
• pHull A.C.N.E. - wzmocniony aktywną witaminą C i poprzedzony
chemi-abrazją

PRZED

WSKAZANIA:
• skóra trądzikowa: zmiany o różnej etiologii i różnym stopniu
nasilenia objawów; twarz i ciało
• skóra mieszana, tłusta i łojotokowa
• skóra zanieczyszczona i/lub skłonna do zanieczyszczeń
• powikłania potrądzikowe: blizny i przebarwienia pozapalne

PO

Efekt zabiegu: pHenomen C.R. COMPLEX i pHenomen A.C.N.E. 2, 3 zabiegi. Fot. A. Rojek.

WŁAŚCIWY DERMATOLOGICZNY RESURFACING SKÓRY

NOWA FORMUŁA
ZMIENIONY CZAS APLIKACJI

RESURFACING M.E.L.A. powerclay™
•
•
•
•
•

kwas fitowy
kwas salicylowy
kwas migdałowy
kwas laktobionowy
kwas azeloglicyna

•
•
•
•

PH-DVC™
rezorcynol nowość w składzie
retinol nowość w składzie
kwas mlekowy nowość w składzie

Kwas fitowy wykazuje właściwości chelatujące, hamuje
proces melanogenezy, zapobiegając powstawaniu nadmiernej
ilości melaniny w skórze. Kwas migdałowy i azeloglicyna
wykazują działania wybielające i złuszczające, przyspieszają
eliminację barwnika zgromadzonego w komórkach naskórka;
działają przeciwzapalnie. Kwas laktobionowy wykazuje silne
właściwości naprawcze, regeneruje i odbudowuje skórę,
dzięki czemu resurfacing M.E.L.A. może być stosowany
wspomagająco po laseroterapii i innych intensywnych
zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.

M.E.L.A. 1, M.E.L.A. 2, M.E.L.A. 3 - trzy stopnie intensywności
terapii pozwalają na idealne dobranie siły zabiegu do potrzeb skóry
pacjenta i uzyskanie najlepszych efektów terapeutycznych.
Dostępne są trzy różne wersje zabiegów M.E.L.A.:
• pHenomen M.E.L.A.
• pHenomen M.E.L.A. C+ wzmocniony aktywną witaminą C
•	
pHull M.E.L.A. - wzmocniony aktywną witaminą C i poprzedzony
chemi-abrazją

PRZED

Efekt zabiegu: pHenomen M.E.L.A. 3 C+, 5 zabiegów. Fot. K. Chilecka.

WSKAZANIA:
•	przebarwienia o różnej etiologii (posłoneczne, melasma,
pozapalne) i różnym stopniu nasilenia zmian
•	niejednolity koloryt skóry
•	skóra palacza, skóra szara, matowa, o nierównej powierzchni
•	zmarszczki, skóra wymagająca natychmiastowego rozświetlenia,
rozjaśnienia i blasku

PO

WŁAŚCIWY DERMATOLOGICZNY RESURFACING SKÓRY
RESURFACING C.R. COMPLEX
• kwas mlekowy
• kwas salicylowy
• kwas migdałowy

• retinol
• PH-DVC™

Terapia o dwukierunkowym działaniu naprawczym: działa na skórę
i na naczynka krwionośne.
Kwas mlekowy w synergii z retinolem stymulują produkcję włókien
kolagenowych:
•	w skórze: poprawie ulega jakość i grubość skóry, dzięki czemu
naczynka są mniej widoczne
•	w ścianach naczyń krwionośnych: zachodzi naprawa, odbudowa
ścian naczyń; ulegają one uszczelnieniu, wzmocnieniu
i uelastycznieniu, dzięki czemu są mniej wrażliwe na pękanie
i uszkodzenia.
Równolegle kwas migdałowy i salicylowy gwarantują szybką
poprawę ogólnej kondycji skóry oraz zwiększoną penetrację
pozostałych składników w głąb skóry.

Dostępne są dwie różne wersje zabiegów C.R. COMPLEX:
• pHenomen C.R. COMPLEX
• pHenomen C.R. COMPLEX C+ wzmocniony aktywną witaminą C

WSKAZANIA:
•	skóra naczynkowa
•	rumień, chroniczne zaczerwienienie skóry
•	skóra wrażliwa, reaktywna, atopowa
•	trądzik różowaty
•	aktywne zmiany zapalne w przebiegu trądziku pospolitego

PRZED

PO

Efekt zabiegu: pHenomen C.R. COMPLEX C+, 3 zabiegi. Fot. K. Chilecka.

WŁAŚCIWY DERMATOLOGICZNY RESURFACING SKÓRY
RESURFACING V.I.T.A. C booster
V.I.T.A. C powder
• czysta witamina C: wysokoskoncentrowany kwas L-askorbinowy
V.I.T.A. C aktywator
• retinol
• kwas hialuronowy
• PH-DVC™
Witamina C wykazuje bardzo silne działanie antyoksydacyjne,
rewitalizujące i przeciwstarzeniowe. Daje natychmiastowy efekt
rozświetlonej i promiennej skóry. Wzmacnia i potęguje działanie
innych substancji aktywnych. Redukuje zmarszczki, wygładza
i rozjaśnia skórę. W synergii z retinolem – wzmacnia i potęguje jego
działanie, jeszcze silniej stymulując produkcję kolagenu i elastyny.
Kwas hialuronowy intensywnie i długotrwale nawilża.

Dostępne są 3 różne wersje zabiegów V.I.T.A. C
• pHantastic C
• pHantastic M.E.S.O. C
• V.I.T.A. C inpHusion

WSKAZANIA:
•	skóra szara, matowa i pozbawiona blasku
•	fotostarzenie
•	pierwsze oznaki starzenia chronogenicznego (związanego
z wiekiem)
•	niejednolity koloryt skóry
•	zabieg bankietowy dla skór niewrażliwych i przyzwyczajonych
do zabiegu - natychmiastowe odświeżenie, rozświetlenie
i napięcie skóry

PRZED

PO

Efekt zabiegu: pHantastic C, 4 zabiegi. Fot. K. Chilecka.

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU
P.E.P.T.I.D.E. POWDER

• tripeptyd mimetyczny 1. – działanie liftingujące i napinające
• glukonolakton – działanie anti-aging i głębokie nawilżenie
• sacharoza – działanie odżywcze i energostymulujące
Głęboko odżywcza, nawilżająca i liftingująca maska typu peel-off
z peptydami mimetycznymi, której działanie może zostać wzmocnione
kompresem termicznym, w zależności od indywidualnych potrzeb
skóry pacjenta.

A.D.V.A.N.C.E.D. PEEL-OFF MASK
• węgiel aktywowany

• pHyto-complex

Aktywna maska pozabiegowa przeznaczona do specjalistycznej
pielęgnacji podrażnionej i reaktywnej skóry. Aktywowany węgiel
w synergii z pHyto-complex działa intensywnie przeciwzapalnie.
Maska doskonale i natychmiastowo wycisza, koi i łagodzi
skórę. Redukuje rumień pozabiegowy i przywraca równowagę
komórkową. Przeznaczona do każdego typu skóry.

POZABIEGOWE ZABEZPIECZENIE
SKÓRY

P.O.S.T. RECOVERY CREAM
• niacynamid
• kwas laktobionowy
• bisabolol

• masło shea
• kwas glicyryzynowy

Produkt obligatoryjny w protokole resurfacingu skóry pHformula.
Gwarantuje właściwą intensywność i głębokość oddziaływania
kwasów medycznych. Jednocześnie łagodzi, nawilża i wycisza
podrażnioną po zabiegu skórę. Działa przeciwzapalnie i skutecznie
zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

C.C. CREAM SPF 30+
• filtry UVA i UVB
• witamina C
• retinol

Przeciwsłoneczny krem ochronny o trzykierunkowym działaniu (3 w 1):
• aktywnie chroni przed promieniowaniem UV
• działa przeciwstarzeniowo
• kryje niedoskonałości i wyrównuje koloryt skóry (krem barwiony –
pigmenty mineralne)

RESURFACING pHformula – SCHEMAT ZABIEGOWY
KROK 1

Demakijaż
i oczyszczanie

E.X.F.O. CLEANSE

KROK 2

S.P. COMPLEX

Przygotowanie
do zabiegu

+

S.K.I.N. PRIMER

D.E.R.M.A.B.R.A.S.I.O.N. cream

LUB

Przed aplikacją zabezpieczyć obszary wrażliwe wazeliną

Chemi-abrazja, wzmocnienie działania resurfacingu – zabiegi pHull

UWAGA! Przy zabiegu C.R. COMPLEX KROK 2 należy całkowicie pominąć.

KROK 3

LUB

Właściwy
resurfacing

A.G.E.

LUB
A.C.N.E.

LUB
M.E.L.A.

C.R. COMPLEX

V.I.T.A. C
booster

Wzmocnienie
resurfacingu

V.I.T.A. C
Wzmocnienie działania
resurfacingu – zabiegi
pHenomen C+

KROK 4

Zakończenie
zabiegu

KROK 5

Pozabiegowe
zabezpieczenie
skóry

P.E.P.T.I.D.E. POWDER
peptydowa maska nawilżająca

P.O.S.T. RECOVERY CREAM
wyciszenie skóry, neutralizacja

LUB

+

A.D.V.A.N.C.E.D. mask
maska łagodząca podrażnienia

C.C. CREAM SPF 30+
ochrona przeciwsłoneczna

TERAPEUTYCZNA PIELĘGNACJA DOMOWA pHformula
DEMAKIJAŻ I OCZYSZCZANIE
E.X.F.O. cleanse 250 ml

F.O.A.M. cleanse 150 ml

• mocznik

• aloes

• kwas laktobionowy

• kwas mlekowy

• pantenol (wit. B5)

AKTYWNE KONCENTRATY
A.G.E. recovery 30 ml

A.C.N.E. recovery 30 ml

• retinol

• niacyna

• niacyna

• kwas migdałowy

• kwas pirogronowy

• laktoferyna

M.E.L.A. recovery 30 ml

C.R. recovery 30 ml

• kwas migdałowy

• retinol

• niacyna

• niacyna

• kwas fitynowy

• kwas laktobionowy

S.O.S. rescue oil 30 ml

V.I.T.A. C serum 30 ml

• m
 ix olejków: arganowy z kwasem ferulowym,
sezamowy i ze słodkich migdałów
• przeciwzapalny wyciąg z alg
• witaminy C i E
• heksapeptyd-8

• VITA C complex: 3 różne formy witaminy C
• kwas hialuronowy i GAGs
• peptydy mimetyczne
• C2C complex

TERAPEUTYCZNA PIELĘGNACJA DOMOWA pHformula
AKTYWNE KREMY
V.I.T.A. A cream 50 ml

V.I.T.A. B3 cream 50 ml

• kwas pirogronowy

• kwas mlekowy

• kompleks nawilżająco-odżywczy 24h®

• kompleks nawilżająco-odżywczy 24h®

V.I.T.A. C cream 50 ml

E.Y.E. recovery 20 ml

• kwas mlekowy

• kompleks peptydów mimetycznych

• kompleks nawilżająco-odżywczy 24h®

• chrysinamide

• retinol + niacyna

• witamina C

PIELĘGNACJA POZABIEGOWA
I OCHRONA SKÓRY
P.O.S.T. resurfacing cream 20 ml
• retinol

• niacyna (wit. B3)

• THPE

S.O.S. eye rescue 15 ml
• peptydy mimetyczne
• chrysinamide
• arginina
• ceramidy

• niacyna
• kwas pirogronowy

C.C. cream SPF 30+ 50 ml

U.V. protect SPF 30+ 50 ml

• witamina C

• olej z dzikiej róży

• filtry UVA i UVB
• retinol

• filtry UVA i UVB

BEAUTYMED
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tel. +48 (22) 642-10-00, biuro@beautymed.pl, www.beautymed.pl

