
Usuwanie włókniaków, kaszaków  

Usuwanie plam Rejuvi jest unikalną techniką chemioterapii, dającą wspaniałe 
rezultaty w leczeniu małych i mocno przebarwionych części skóry. 

Spotaway zawiera wodę dejonizowaną, tlenki metali ziemi alkalicznej,n-propanol, 
TEA, kwas benzoic, kwas fitynowy. Ta unikalna kompozycja chemiczna sprawia, że 
olbrzymie ziarna melaniny łączą się i tworzą grudę lub strupek, który następnie 
oddziela się od normalnej tkanki skóry. Skóra posiada pamięć i potrafi 
zapamiętać miejsce w którym zlokalizowane było przebarwienie.  
Po jego usunięciu, skóra jest w stanie stymulować melanocyty do produkcji 
większej ilości melaniny w celu jego odbudowy. 
Dlatego właśnie często po usunięciu przebarwienia ponownie się ono pojawia. 
Rejuvi Spotaway jest w stanie zniszczyć pamięć skóry tak, że skóra może nie 
reprodukować przebarwienia po jego usunięciu (~90%)  

1) Przeciętny „młody” dorosły posiada przynajmniej 25 pieprzyków. Kilka pojawia 
się zaraz po urodzeniu, reszta natomiast tworzy się w ciągu całego życia. 
2 ) Prawie wszystkie pospolite pieprzyki są sprawą normalną i pozostają 
niezmienione. 
3) Złośliwa melanoma jest poważnym nowotworem skóry, który powstaje w 
pieprzykach. Nie jest to schorzenie zagrażające życiu. W stadium początkowym 
jest łatwo uleczalne. Po rozprzestrzenieniu się jednak jest skomplikowane w 
leczeniu. 
4) Pospolite pieprzyki różnią się od złośliwych znamion. Złośliwe znamiona 
charakteryzują się swędzeniem, zaczerwienieniem, puchnięciem, twardnieniem, 
nieregularnymi kształtami oraz skłonnościami do zmiany rozmiaru. 

Mole removal używany jest do usuwania łagodnych znamion i pospolitych 
pieprzyków.Skóra posiada pamięć i potrafi zapamiętać miejsce w którym 
zlokalizowane było przebarwienie. Po jego usunięciu, skóra jest w stanie 
stymulować  



  
Spotaway całkowicie usuwa przebarwienia. 

 Usunęte przebarwienia zazwyczaj nie odnawiają się.  

(większość metod odnotowuje takie nawroty) 
Jest prosta i szybka – sam zabieg trwa kilka minut, a  

mikstura pozostawiona jest na skórze na osiem godzin lub całą noc.  

Jest znacznie łagodniejsza i bezpieczniejsza w porównaniu z krioterapią czy 
technikami laserowymi  
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Skin tag jest kolejną nie wybarwioną, o wiele dłuższą wypukłością. 

Są mniej liczne niż kaszaki.  


