


 
 Разработен за оптимална

подготовка на епидермалната
тъкан преди дерматологични и

естетични процедури 



Пакетът се състои от
иновативна двуфазна

формула 



Микродермаабразивен
почистващ 

ЛИПОГЕЛ

Въглеродна
салицилова

PEEL OFF 
МАСКА

Антиоксидант
неутрализиращ 

АКТИВАТОР



1 
Механична

ексфолиация 
Микродермоабразия с

микронизиран сферичен
силициев диоксид в синергия с

естествена и подхранваща
липофилна фаза.



2
Почистване

 
 Почистващо себума действие,

с естествени
повърхностноактивни

вещества от мастни киселини,
извлечени от кокосово масло.



3
Химическа

ексфолиация
Пилинг маска със салицилова киселина
за ексфолиращо действие и растителен

въглерод с пречистващ, детоксикиращ и
абсорбиращ себума ефект.



4
Антиоксидантно

действие

Прилагане на спрей, който съдържа
стабилизиран витамин С, екстракт от

бяла черница, рускус и фитинова
киселина, по време на лечението.





СФЕРИЧЕН МИКРОНИЗИРАН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД 
размер на частиците 6 μm, идеален за дълбоко и ефективно

дермабразио.



Биологично масло SACHA INCHI OIL
богато на Омега 3-6-9, витамин А и токофероли.  Регулира

пропускливостта на кожата, гарантира правилна
хидратация и действа като ROS чистач за защита на

ДНК.



Бадемово масло
омекотяващо, овлажняващо и anti-aging. Омега 3-9,

витамин E-B1-B2 подобряват кожната бариера и
микроциркулацията, забавяйки стареенето на кожата.



СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО 
Богато на Омега 3-9, Витамин A-D-E-B6 и минерали

като мед, манган и цинк.  Осигурява защита от ROS,
подхранване и хидратация.



САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА
 Бета-хидроксикиселина с мощно

ексфолиращо свойство, което
селективно разкъсва

аминокиселинната верига на
корнецитите на кератина.  Той

засилва пролиферативния отговор
на герминативния слой, който

насърчава епидермалната
регенерация.

 Не на последно място, има
бактериостатично и

противовъзпалително действие,
спомага за отваряне на порите на
кожата, създава неблагоприятна

среда за бактериален растеж.



ЗЕЛЕНЧУКОВ ВЪГЛЕРОД
 пречистващо и

детоксикиращо действие,
абсорбиране на
замърсявания.

 
 Активният въглен,

благодарение на
свойствата си, премахва

излишния себум, помага за
намаляване  появата на
черни точки, оставяйки

кожата гладка и блестяща





НАТРИЕВ АСКОРБИЛ ФОСФАТ 
е стабилизиран витамин С (аскорбинова киселина) дериват.

Благодарение на ензимното действие, той освобождава активен
витамин С, с мощен антиоксидантен ефект.



ЕКСТРАКТЪТ НА БЯЛА ЧЕРНИЦА 
съдържа различни биоактивни вещества като витамини A-B1-B2-B3-B6-C-E,

минерали като магнезий, мед, селен и каротеноиди.  Тези съставки
предпазват мембраните от фотостареене и намаляват еластозата.



RUSCUS КОРЕН
успокояващ, озаряващ, увеличава притока на кръв и циркулацията,

подобрява метаболизма на митохондриите, детоксикацията и
оксигенацията на тъканите.



ФИТИЧНАТА КИСЕЛИНА 
намалява синтеза на меланин чрез инхибиране на активността

на тирозиназата.  Стимулира ексфолирането на роговия слой,
действащ върху адхезията на корнеоцитите.



www.biorepeelcl3.bg


