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PEELING 
DYNIOWY

TERAZ ZABIEG WZBOGACONY 

O RETINOL [4%] 



Peeling Dyniowy Dermaquest
Z WYCIĄGIEM Z DYNI [40%], AHA [20%], BHA [5%], RETINOLEM [4%] I PROBIOTYKAMI

Peeling Dyniowy to przełomowy peeling enzymatyczno-chemiczny przeznaczony dla skóry problematycznej, z nawracającymi problemami 
trądzikowymi, łojotokiem, rozszerzonymi porami i przebarwieniami pozapalnymi. Zabieg polecany jest również dla skóry dojrzałej z oznakami 
fotostarzenia. Niespotykany dotychczas w preparatach wyciąg z dyni został doceniony przez amerykańskich naukowców. Jest bogaty 
w witaminę C [10%], B1, B2, B6, PP oraz K. Doskonale sprawdza się w terapii wspomagającej leczenie trądziku aktywnego, hiperpigmentacji i starzenia 
się skóry. Wyciąg z dyni stanowiący 40% receptury, bogaty jest w beta-karoten, czyli prowitaminę A. Nowa procedura zabiegowa wzbogacona 
jest o  koncentrat czystego retinolu w stężeniu 4%. Zarówno retinol jak i beta-karoten w wysokim stężeniu ulegają w skórze przemianom do 
kwasu retinowego, który działa bezpośrednio na poszczególne komórki w skórze. Reguluje pracę gruczołów łojowych zmniejszając łojotok, 
tworzenie zaskórników, krost i zmian zapalnych. Aktywna witamina A jest także odpowiedzialna za proliferację nowych włókien kolagenowych 
i elastynowych, dlatego jest szeroko stosowana w zabiegach pojędrniających.  W skład peelingu wchodzi także kwas glikolowy [10%], mlekowy [10%] 
i salicylowy [5%]. W celu ograniczenia zmian grudkowo-zaskórnikowych oraz przebarwień pozapalnych, zabieg wzmocniony jest przez silne 
inhibitory tyrozynazy jak kwas azelainowy [10%] oraz kwas kojowy [5%]. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie probiotyków w postaci 
enzymów proteolitycznych otrzymywanych w procesie organicznego rozkładu dyni. Probiotyki zapobiegają namnażaniu się szkodliwych bakterii, 
przez co zmniejszają i niwelują ryzyko powstawania infekcji oraz problemów skórnych. Wyjątkowość zabiegu polega na regulowaniu pracy 
gruczołów łojowych oraz na balansowaniu mikroflory skóry, a nie tylko na efekcie złuszczania naskórka.

Wskazania:
Trądzik pospolity aktywny: krostki, zaskórniki, 
stany zapalne, stany ropne, przebarwienia pozapalne
Fotostarzenie się skóry
Przebarwienia posłoneczne
Skóra przetłuszczająca się z rozszerzonymi ujściami 
gruczołów łojowych

Częstotliwość:
Seria: 6 zabiegów co 14-21 dni, dwa razy w roku
Po zakończeniu serii przy skórze skłonnej do powstawania 
zmian zapalnych sugerowane jest wykonywanie zabiegu 
1 raz w miesiącu

Rezultaty:
Skóra zaczyna się złuszczać od 2 dnia po zabiegu, 
złuszczanie umiarkowane trwa max. do 6 dni
Reguluje pracę gruczołów łojowych
Niweluje zmiany ropne, krosty i zaskórniki, obkurcza ujścia gruczołów łojowych
Rozjaśnia skórę i przebarwienia
Działa na odmłodzenie skóry poprzez jej silną odbudowę

Uwagi:
Nie stosować u osób uczulonych na retinol i aspirynę (kwas acetylosalicylowy)
Peeling dyniowy powoduje efekt „frostingu” tzw. zbielenia naskórka, który 
świadczy o tym, że należy przerwać reakcję
Peeling wykonywany w miesiącach o mniejszym nasłonecznieniu: 
od września do maja
Nie należy stosować u osób ze skórą wrażliwą
Maksymalny czas aplikacji peelingu to 10 minut, peeling wymaga neutralizacji



Peeling Dyniowy Dermaquest
Z WYCIĄGIEM Z DYNI [40%], AHA [20%], BHA [5%], RETINOLEM [4%] I PROBIOTYKAMI

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

Pielęgnacja w trakcie serii zabiegowej:
DermaClear Cleanser
SkinBrite Cream
SheerZinc SPF 30 Nude
DermaClear Pads – 2 razy w tygodniu

Dodatkowo rekomendowany produkt 
odmładzający z czystym retinolem do 
stosowania sezonowo na noc:
Retexture Serum

Kuracja podtrzymująca efekty po serii:
DermaClear Cleanser 
B3 Youth Serum
DermaClear Serum - wieczór
Mini Pumpkin Mask - 2 razy w tygodniu
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 - 3.5 Glyco Gel Cleanser Kwas glikolowy [15%], Kwas mlekowy [1%], Ekstrakt z liści aloesu [1%] 

3. Przygotowanie
pH - 3.25 DermaClear Pads Kwas salicylowy [2%], Kwas glikolowy [5%],  

Olejek z liści drzewa herbacianego [1.5%]

4. Resurfacing chemiczno-enzymatyczny
pH - 2.75 Power Pumpkin Resurfacer Wyciąg z dyni [40%], Kwas glikolowy [10%], Kwas mlekowy [10%], 

Kwas salicylowy [5%], Probiotyki [1%]

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

Ekstrakt Centella Asiatica [2%], Kompleks amfoterycznych aminokwasów

6. Terapia specjalistyczna
pH - 4.0 SkinBrite Solution Kwas azelainowy [10%], Kwas kojowy [5%],  

Komórki macierzyste z lilii białej [0.5%]

7. Terapia specjalistyczna
pH - 5.5 Retinol Solution [4%] Retinol [4%] 

8. 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

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

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

10. Ochrona UVA/UVB 
pH - 6.0  SheerZinc SPF 30 Nude Tlenek cynku [18.6%], Ekstrakt z owoców daktyla, Witamina C i E, 

Technologia liposomów

Złoty Laur Kosmetologii 2015 
w kategorii:

Zabieg dla skóry trądzikowej



STOSUJ KURACJĘ DYNIOWĄ 
RÓWNIEŻ W DOMU!

 SKŁADNIKI CZYNNE BIOLOGICZNIE:

 Miąższ z dyni [40%]
 Kwas migdałowy [4%]
 Kwas mlekowy [3%]
 Probiotyki [2%]
 Witamina E [1%] 

 KORZYŚCI:

 Ogranicza łojotok
 Niweluje problem krostek, grudek i zaskórników
 Przyspiesza gojenie się stanów zapalnych
 Reguluje pracę gruczołów łojowych
 Zwęża pory i niweluje przebarwienia pozapalne
 Przy regularnym stosowaniu matowi skórę
 Niweluje skutki fotostarzenia się skóry i działa przeciwstarzeniowo
 Bez parabenów

www.dermaquest.pl

pH - 3.25

57 ml
185 zł

MINI PUMPKIN MASK
Terapeutyczna maska dyniowa

Terapeutyczna maska dyniowa to kosmeceutyk  normalizujący  pracę gruczołów łojowych przeznaczony dla skór mieszanych, 
z problemem krostek, grudek, zaskórników oraz dla skór przetłuszczających się i z rozszerzonymi porami. 
Dermokosmetyk oparty jest na naturalnym miąższu z dyni [40%], źródle czystej 
witaminy C [10%], oraz witamin z grupy B. Zawiera dużą ilość beta-karotenu, który po przejściu przez naskórek działa 
seboregulująco, zmniejszając łojotok, tworzenie się zaskórników i zmian zapalnych, przez co efekt czystej skóry osiągany jest 
w bardzo krótkim czasie. Maska wzbogacona 
jest o nisko stężony kwas migdałowy [4%] o silnych działaniu antybakteryjnym.
Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie probiotyków [2%] w postaci enzymów proteolitycznych otrzymywanych w procesie 
organicznego rozkładu dyni.  Probiotyki zapobiegają namnażaniu się szkodliwych bakterii, przez co niwelują ryzyko infekcji oraz 
problemów skórnych.
Maska polecana jest również jako kontynuacja terapii profesjonalnym Peelingiem Dyniowym oraz Terapeutycznym Zabiegiem 
Dyniowym Dermaquest.
Maska oprócz właściwości przeciwtrądzikowych wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe dzięki zawartości witaminy C 
i fitoretinolu w postaci beta-karotenu.

STOSOWANIE:
Niewielką ilość preparatu rozprowadź za pomocą pędzelka na oczyszczoną twarz i szyję. Unikaj okolic oczu i bezpośredniego kontaktu z oczami. 
Nie aplikuj maski na skórę skaleczoną i z otarciami. Maskę pozostaw na skórze ok. 5 minut a następnie zmyj ciepłą wodą i osusz skórę.
Peeling należy stosować 1-2 razy w tygodniu, natomiast u osób w silnymi zmianami trądzikowymi 3-4 razy. 
Zbyt częste stosowanie peelingu może powodować złuszczanie naskórka, w takiej sytuacji należy zmniejszyć częstotliwość stosowania. 
Nie stosuj w okresie ciąży i laktacji.


