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MANGOPEEL
SOCZYSTA TERAPIA W WALCE 

O MŁODĄ I UJEDNOLICONĄ SKÓRĘ! 
MASZ TENDENCJĘ DO POWSTAWANIA PRZEBARWIEŃ, 

A SKOŃCZYŁ SIĘ SEZON MOCNYCH ZABIEGÓW DEPIGMENTACYJNYCH? 

WYBIERZ TERAPIĘ MANGOPEEL DERMAQUEST, 
KTÓRA ODMŁODZI I WYRÓWNA KOLORYT TWOJEJ SKÓRY.



MangoPeel Dermaquest
Z KWASEM MLEKOWYM [30%] ORAZ KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI Z POMARAŃCZY

MangoPeel Dermaquest to sensoryczny peeling enzymatyczno-chemiczny, dedykowany skórze z tendencją do rozszerzonych naczynek oraz 
skłonnej do powstawania przebarwień. Przeznaczony jest zarówno dla skóry z oznakami starzenia, wrażliwej, naczynkowej, a przede wszystkim 
zmęczonej i pozbawionej blasku. Zachwyca fuzją aromatów mango i pomarańczy oraz pozwala na głęboki relaks podczas masażu.
Główny składnik peelingu to miąższ z mango, bogaty w witaminę C, enzymy proteolityczne (laktazę i oksydazę fenolową) 
oraz magniferynę o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. MangoPeel wzbogacony jest o masaż wykonywany na 
niezwykle aktywnej masce C lnfusion TX Mask, bogatej w kompleks lipofilowej formy witaminy C [4%] oraz kwas alfa-liponowy [10%]. 
Efekt przeciwstarzeniowy został wzmocniony poprzez zastosowanie peptydów biomimetycznych w postaci Argireliny® i Matrixylu™.
Tak bogate połączenie substancji aktywnych neutralizuje działanie wolnych rodników, uszczelnia naczynia krwionośne, chroni DNA komórek 
skóry oraz działa przeciwstarzeniowo. 
Naturalny olejek z pomarańczy głęboko relaksuje i niweluje oznaki zmęczenia.

Wskazania:
Przebarwienia hormonalne i posłoneczne 
Skóra zmęczona i pozbawiona blasku
Zmarszczki i fotostarzenie się skóry
Skóra naczynkowa i odwodniona
Skóra z nierównym kolorytem i tendencją do powstawania 
przebarwień i niedoskonałości

Częstotliwość:
Seria: 6 zabiegów co 7-10 dni, dwa razy w roku

Rezultaty:
Rozjaśnienie przebarwień i poprawa kolorytu 
Świeży i promienny wygląd
Wyraźne rozświetlenie skóry również wokół oczu, odnowa i wyrównanie 
powierzchni naskórka
Silne nawilżenie skóry i wyrównanie kolorytu
Spłycenie linii i zmarszczek
Pobudzenie mikrokrążenia i pozbycie się oznak zmęczenia
Możliwe lekkie złuszczanie do kilku dni po zabiegu

Uwagi:
Peeling całoroczny, pod warunkiem nie opalania skóry i występowania 
odpowiednich temperatur
Peeling również dla skór naczynkowych
Maksymalny czas aplikacji peelingu to 10 minut, peeling wymaga 
neutralizacji



MangoPeel Dermaquest
Z KWASEM MLEKOWYM [30%] ORAZ KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI Z POMARAŃCZY

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 MangoPeel Dermaquest składa się z ośmiu bardzo 
aktywnych etapów:

Pielęgnacja w trakcie serii zabiegowej:
C lnfusion Cleanser
Essential Moisturizer - skóra wrażliwa i naczynkowa
Nourishing Peptide Rich - skóra sucha z oznakami 
starzenia i utratą jędrności
Peptide Eye Firming Serum
SheerZinc SPF 30 Nude

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

Kuracja podtrzymująca efekty po serii:
C lnfusion Cleanser
Nourishing Peptide Rich - skóra sucha
C lnfusion Serum - skóra normalna i mieszana
Peptide Eye Firming Serum
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. Oczyszczanie hydrofilowe
pH - 6.0 C Infusion Cleanser Prowitamina B5 [5%], Witamina C [1%]

3. Przygotowanie
pH - 4 SkinBrite Solution Kwas azelainowy [10%], Kwas kojowy [5%], 

Komórki macierzyste z lilii białej [0.5%]

4. Resurfacing chemiczno-enzymatyczny
pH - 3.5 Mango Brite Resurfacer

Miąższ z mango [10%], Kwas mlekowy [30%] , Kwas kojowy [5%], 
Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy [5%], Kwas fitowy [5%], 

Komórki macierzyste z pomarańczy [2%], Ekstrakt Centella Asiatica [3%]

5. Neutralizacja
pH - 5.75 Neutralizing Solution Ekstrakt z kopru morskiego [2%], Ekstrakt z zielonej herbaty [2%], 

Ekstrakt Centella Asiatica [2%], Kompleks amfoterycznych aminokwasów

Możliwość dodatkowej mezoterapii nanoigłowej lub mikroigłowej 0.2-0.5 mm wykonywanej na odpowiedniej ampułce

6. 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%]

7. Ochrona
pH - 5.0 Nourishing Peptide Rich

Peptydy biomimetyczne [7%]: Oligopeptyd Palmitylu, Rigin™, 
Cyklopeptyd-5® Rona Care, ldealift™, Palmitynian tripeptydu-37®, 

Olej z „perły prerii” [5%], Kwas mlekowy [5%], Masło shea [4%], Masło mango [4%]

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



CODZIENNA ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA SKÓRY TO PODSTAWA, 
ABY ZACHOWAĆ PIĘKNY I MŁODY WYGLĄD JAK NAJDŁUŻEJ!

www.dermaquest.pl

pH - 5.0

57 ml
246 zł

pH  - 6.5

15 ml
282 zł

 KORZYŚCI:

 Silnie nawilża i odżywia skórę
 Wzmacnia cement 

międzykomórkowi
 Wygładza i uelastycznia 

naskórek
 Poprzez zastosowanie 

Matrixylu działa 
przeciwstarzeniowo

 Przyspiesza proces regeneracji
 Bez parabenów i składników 

zapachowych

 KORZYŚCI:

 Działa rozkurczająco na 
zmarszczki mimiczne wokół 
oczu

 Stymuluje skórę do odnowy 
spłycając zmarszczki i bruzdy

 Ujędrnia, wygładza 
i uelastycznia skórę nadając jej 
młody wygląd

 Znacząco poprawia poziom 
nawilżenia skóry

 Widocznie niweluje oznaki 
zmęczenia w postaci zasinień 
i opuchnięć pod oczami

 Bez parabenów i substancji 
zapachowych

ESSENTIAL MOISTURIZER
Kojący krem nawilżająco-odżywczy

PEPTIDE EYE FIRMING SERUM
Intensywne serum przeciwzmarszczkowe wokół oczu 

z peptydami biomimetycznymi


