
BioReePeel

 To opatentowany peeling medyczny o działaniu biostymulującym, rewitalizującym, nawilżającym i antyoksydacyjnym
do silnej biostymulacji skóry. Podczas kontaktu preparatu ze skórą dochodzi do denaturacji białek zewnętrznej warstwy
skóry i aktywacji biochemicznej kaskady, która prowadzi do wytwarzania czynników wzrostu (PDGF, ALFA i BETA 1
TGF, VEGF). Główne obszary zabiegowe to twarz, szyja i dekolt, jak również dłonie, ramiona, łokcie, kolana, pośladki 
czy stopy oraz wszędzie tam, gdzie skóra wymaga ujędrnienia. 
        
BioRePeel to zabieg , mało inwazyjny, bezbolesny, bez efektu złuszczania, bez okresu rekonwalescencji i dla osób w 
każdym wieku. Jedynie przy wrażliwych skórach może być odczuwalne lekkie pieczenie. Dla spotęgowania działania 
peelingu polecamy połączyć go z mezoterapią mikroigłową. 

Dla kogo?:
Zabieg dedykowany jest w przypadku skór starzejący się, z foto uszkodzeniami a także narażonych na działanie 
zanieczyszczeń środowiskowych. Preparat ma za zadanie stymulować proces odbudowy i regeneracji skóry a także 
przywrócić prawidłową równowagę skórze. Biorepeel polecany jest także osobom młodym z tendencją do powstawania
zmian trądzikowych oraz trądzikiem aktywnym, zaskórnikami, bliznami a także z drobnymi zmarszczkami. Peeling ten 
nie wyłącza z codziennych aktywności oraz nie powoduje mocnego złuszczania skóry. Może być stosowany przez cały 
rok i bez ograniczeń wiekowych.
Skład: TCA 35%, kwas laktobionowy, salicylowy, winowy, cytrynowy, aminokwasy (glicyna, prolina, 
hydroksyprolina,arginina), wit. C i B2, GABA (składnik liftingujący). 

Efekty:
– wypłycenie zmarszczek i blizn, 

– likwidacja przebarwień, 
– poprawa napięcia i elastyczności skóry, 
– zwężenie porów, 
– likwidacja zaskórników, 
– poprawa stanu skóry trądzikowej, 
– ograniczenie nadmiernego łojotoku, – wyrównanie struktury skóry.

Przeciwwskazania:
– ciąża i okres karmienia, 
– alergia , 
– liczne znamiona na skórze, 
– przerwana ciągłość naskórka, 
– aktywne zmiany bakteryjne, grzybicze, wirusowe (np.opryszczka), 
– skłonność do bliznowacenia.

- ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato), 
- aktywna opryszczka, 
- skłonność do powstawania bliznowców, 
- stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy), 
- liczne teleangiektazje 
- stan po krioterapii (do 6 miesięcy) 
- skóra podrażniona, uszkodzona 
- ciężkie postacie trądziku-wymagają wcześniejszej terapii farmakologicznej, 
- doustna terapia pochodnymi wit. A (Roaccutane)-wymagana co najmniej półroczna przerwa.

      

https://cococlinic.pl/twoj-problem/twarz/
https://cococlinic.pl/twoj-problem/cialo/dlonie/
https://cococlinic.pl/twoj-problem/cialo/szyja-i-dekolt/


Działania niepożądane:                                        

                     Peelingi chemiczne są zabiegami bezpiecznymi, nie mającymi istotnych powikłań. Objawy takie jak 
pieczenie, rumień, złuszczanie skóry, a nawet obrzęk są przemijające i krótkotrwałe – zwykle nie wymagają 
dodatkowego postępowania medycznego  

Po zabiegu 

*nie wykonujemy makijażu 

*nie korzystamy z rekreacji wodnej (basen, sauna, jacuzzi, hydromasaż)

*nie korzystamy z solarium i unikamy  słońca

*nie uprawiamy sportów wysiłkowych 

*nie korzystamy z inhalacji w grotach solnych

 *nie dotykamy powierzchni  naskórka

*nie wykonujemy intensywnie stymulujących zabiegów kosmetycznych

*z dużą dbałością stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu 

           


