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Препоръчителни количества:

BioRePeelCl3 BODY се прилага на интервал 10–15 дни, 4 до 6 пъти.

BioRePeelCl3 FND се прилага на интервал 7–12 дни, 4 до 6 пъти.

ПРОТОКОЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

BioRePeelCl3 е иновативен, двуфазен, патентован пилинг с биостимулиращ, ревитализиращ и ексфолиращ ефект. 

Благодарение на ексфолиращото и кератолитичното си действие пилингът стимулира клетъчното обновяване, 

отделяйки клетките от повърхностния рогов слой със селективно действие върху съединителните връзки между 

корнеоцитите. Дермофункционалността на активните ингредиенти осигурява дълбока стимулация и активиране 

на биосинтетичните процеси, необходими за противодействие на последиците от стареенето на кожата и 

оксидативното увреждане, предизвикано от UV лъчите и замърсяването. BioRePeelCl3 се произвежда в съответствие 

с фармацевтичните стандарти, което гарантира високо качество, безопасност и ефикасност.

1. Почистете зоната, която ще се обработва със специален почистващ продукт. 

2. Разклатете флакона с пилинг за няколко секунди, докато не се образува кратковременна емулсия със зелен цвят. 

3. Със спринцовка изтеглете необходимото за процедурата количество пилинг, без да отстранявате гуменото капаче 

на флакона.

4. Нанесете продукта върху кожата като използвате медицински ръкавици до пълното му попиване.

5. Зони и време на действие на пилинга:

          I. FND: ЛИЦЕ, ШИЯ, ДЕКОЛТЕ 3-5 минути.

          II. BODY: РЪЦЕ, КОЛЕНЕ, ЛАКТИ, ХАНШ, ХОДИЛА 5-10 минути. 

          III. Възможно е провеждане на процедурата на всяка зона от тялото под наблюдението на              лекар 

(подмишечна област, бикини зона, ингвинални гънки и др.).

6. Почистете третираната зона с тампони, напоени с вода.

7. Подсушете кожата и нанесете подходящ хидратиращ крем.

8. В продължение на 7-10 дни след процедурата кожата трябва обилно да се хидратира със съответните козметични 

продукти и задължително да се ползва слънцезащитна козметика.

Предимства:

• Без инжекции.                                                     • Без амоняк.

• Без „фростинг“ ефект.                                        • Подходящ за всички възрасти.

• Не изисква анестезия.                                        • Продуктът не се окислява и не потъмнява.

• Бързо.                                                                  • Не изисква специални условия за съхранение.

• Моментален резултат.                                      • Подходящ за кожата на лицето и тялото.

• Многофункционален.                                           • Приложим целогодишно. 

• Отсъствие на странични реакции.                    • Не предизвиква повишаване на фоточувствителността.

Показания за прилагане:

• Биоревитализация на кожата на лицето и тялото.

• Лечение на акне в стадий на обостряне, комедонно акне и постакне.

• Лечение на разширени пори и мазна кожа.

• Лечение на мелазма и пигментация.

• Съчетава се с други естетични процедури.

FND ЛИЦЕ ШИЯ ДЕКОЛТЕ

Обем (мл) 1,5–2 1–1,5 2–2,5 

BODY          РЪЦЕ ЛАКТИ БЕДРА И ХАНШ КОЛЕНЕ ХОДИЛА ДРУГИ ЗОНИ

Обем (мл)

2 на всяка ръка
1 на дланта
1 на гърба на 
ръката

0,5–1 4 1
1,5

на всяко 
ходило

1 на всеки 
дм2


