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AzelAic Peel



Azelaic Peel Dermaquest
Z KWASEM AZELAINOWYM [10%], KWASEM KOJOWYM [5%] I BV-OSC [4%]

Delikatny resurfacing na bazie kwasu azelainowego [10%] i kwasu kojowego [5%]. Zabieg skierowany dla bardzo wrażliwych skór z problemem 
przebarwień, w przebiegu trądziku zaskórnikowo-grudkowego oraz w początkowym stadium trądziku różowatego.  
Kwas kojowy wykazuje działanie depigmentacyjne poprzez hamowanie aktywności tyrozynazy. Rozjaśnia powstałe już przebarwienia 
i zapobiega powstawaniu nowych. Dodatkowo działa przeciwzapalnie i reguluje pracę gruczołów łojowych.
Kwas azelainowy, stosowany w terapiach depigmentacyjnych - posiada właściwości hamujące aktywność tyrozynazy, dzięki czemu wyrównuje 
koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia. Wykazuje działanie keratolityczne, reguluje proces keratynizacji naskórka, zmniejsza wydzielanie sebum. 
Z uwagi na działanie przeciwzapalne i antybakteryjne polecany jest w terapiach przeciwtrądzikowych, również przy trądziku różowatym. 
Azelaic Peel stanowi terapeutyczne wsparcie antybiotykowych terapii przeciwtrądzikowych.
Kuracja dodatkowo zawiera spektakularną formę witaminy C: BV-OSC [4%] oraz kwas alfa-liponowy [10%], które działają przeciwzapalnie, 
łagodzą rumień i zmniejszają zaczerwienienie skóry.

Wskazania:
Skóra wrażliwa
Skóra naczynkowa o podłożu łojotokowym
Trądzik zaskórnikowo-grudkowy
Początkowe stadium trądziku różowatego
Przebarwienia naskórkowe
Przewlekłe zapalenie mieszków włosowych u mężczyzn
Wspomaganie antybiotykowych kuracji przeciwtrądzikowych

Częstotliwość:
Seria: 6 zabiegów co 7dni, dwa razy w roku

Rezultaty:
Wyrównanie powierzchni i kolorytu
Rozjaśnienie przebarwień pozapalnych
Zmniejszenie stanów zapalnych, krost, grudek i zaskórników
Obkurczenie ujść gruczołów łojowych i zmniejszenie łojotoku

Uwagi:
Peeling całoroczny, pod warunkiem nie opalania skóry i występowania 
odpowiedniej temperatury
Peeling warstwowy, nie wymaga neutralizacji



Azelaic Peel Dermaquest
Z KWASEM AZELAINOWYM [10%], KWASEM KOJOWYM [5%] I BV-OSC [4%]

Skuteczność całego zabiegu opiera się na ośmiu etapach procedury zabiegowej. Pominięcie któregokolwiek z etapów lub zastąpienie go 
innymi produktami może mieć znaczący wpływ na efekty zabiegu. Pełen autoryzowany Azelaic Peel Dermaquest składa się z ośmiu bardzo 
aktywnych etapów:

Pielęgnacja w trakcie serii zabiegowej:
DermaClear Cleanser
SkinBrite Serum - rano + wieczór
SkinBrite Cream
EyeBrite
SheerZinc SPF 30 Nude

Kuracja podtrzymująca efekty po serii:
DermaClear Cleanser
Essential Moisturizer
SkinBrite Serum - rano + wieczór
EyeBrite
SheerZinc SPF 30 Nude

Etap Substancje aktywne

1. Oczyszczanie lipofilowe Universal Cleansing Oil Olej ze słodkich migdałów [10%], Olej abisyński [8%], Olej jojoba [1%], 
Ubichinon [1%], Witamina E [1%], Witamina A [1%]

2. Oczyszczenie hydrofilowe
pH - 5.0 DermaClear Cleanser

Kwas migdałowy [5%], Ekstrakt Neem [4%], Papaina [3%], Bromelaina [3%], 
Olejek z liści drzewa herbacianego [1.5%], Kwas nordihydrogwajaretowy (NDGA) [1%], 

Witamina A i E [1%], Ekstrakt z aloesu [1%]

3. Przygotowanie
pH - 3.75 DermaPrime Kwas glikolowy [10%], Kwas salicylowy [4%], 

8 ekstraktów roślinnych o działaniu przeciwzapalnym

4. Resurfacing chemiczny
pH - 4.0 SkinBrite Solution Kwas azelainowy [10%], Kwas kojowy [5%], Komórki macierzyste z lilii białej [0.5%], 

11 ekstraktów roślinnych o działaniu przeciwzapalnym i rozjaśniającym [3%]

5. Pielęgnacja aktywna
pH - 5.75 C Infusion TX Mask

Kwas alfa-liponowy [10%], Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [5%], 
Lipofilowa witamina C: BV-OSC [4%], Argirelina® [1.5%], 

Ekstrakt z pomidora [3%], Martixyl™ [2%]

6. Pielęgnacja aktywna
pH - 5.5 Essential B5  Hydrating Serum

Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [40%], Prowitamina B5 [5%], 
Centella Asiatica [2%], Komórki macierzyste z bluszczu pospolitego

 i ślazu dzikiego, Technologia liposomów

7. Ochrona
pH -  4.75 SkinBrite Cream Lipofilowa forma witaminy C: BV-OSC [5%], Heksylorezorcynol [0.5%], 

Dipalmitynian kwasu kojowego [5%], Kwas hialuronowy [2%]

8. Ochrona UVA/UVB
pH - 6.0 SheerZinc SPF 30 Nude Tlenek cynku [18.6%], Ekstrakt z owoców daktyla,

 Witamina C i E, Technologia liposomów

Dodatkowo rekomendowany produkt 
odmładzający z retinalem do stosowania 
sezonowo na noc: 
Retinaldehyde Renewal Cream



SKÓRA WRAŻLIWA, ALE PROBLEMATYCZNA WYMAGA ODPOWIEDNIEJ PIELĘGNACJI 
DOMOWEJ. WYBIERZ SPRAWDZONE I SKUTECZNE KOSMECEUTYKI DERMAqUEST! 

SkinBrite Serum
Intensywne serum rozjaśniające na przebarwienia skórne i naskórkowe

 KORZYŚCI:

 Hamuje aktywność tyrozynazy, 
odpowiedzialnej za powstawanie 
przebarwień

 Znacząco i widocznie rozjaśnia 
przebarwienia skórne i naskórkowe 
o podłożu hormonalnym, posłonecznym 
i pozapalnym

 Wyrównuje koloryt naskórka i poprawia 
jego strukturę

 Może być stosowane w okresie letnim
 W przypadku skóry z rozszerzonymi 

ujściami gruczołów łojowych (porów) 
zmniejsza je i wyrównuje niedoskonałości

 Zaawansowana technologia liposomów 
pozwala na uzyskanie najlepszych 
rezultatów, działając w głębszych 
warstwach skóry

 Bez parabenów i substancji zapachowych.

pH  - 3.5

30 ml
210 zł

 KORZYŚCI:

 Ogranicza łojotok i powstawanie 
niedoskonałości

 Działa antybakteryjnie, łagodzi i koi 
podrażnienia

 Delikatnie usuwa martwe komórki 
bez widocznego łuszczenia, zgodnie 
z naturalnymi procesami odnowy 
naskórka

 Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną 
i odświeżoną

 Działa keratolitycznie nie wysuszając skóry
 Wpływa na zwiększenie ilości 

przenikanych substancji aktywnych 
aplikowanych po oczyszczeniu

 Bez parabenów, substancji zapachowych 
i drażniących spc

pH - 5.0

177 ml
139 zł

DermaClear CleanSer
Antybakteryjno-enzymatyczny żel do mycia skóry z kwasem migdałowym
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