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Mesopeel Piruvex Mesoestetic
- wyrób medyczny
Cena

378,97 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Piruvex

Producent

Mesoestetic

Opis produktu
Wyrób medyczny

Wskazania
Piruvex Peel przeznaczony jest przede wszystkim do terapii anti-aging, wygładza zmarszczki, redukuje przebarwienia, sprawia, że skóra staje się gładka, jędrna i pełna
blasku. Wskazaniem do zastosowania preparatu są również skóry mieszane i tłuste i trądzikowe.
Skład
kwas pirogronowy 40%
kwas mlekowy 10%

Kwas pirogronowy – to alfaketokwas, który w roztworze wodnym ulega przekształceniu do kwasu mlekowego. Kwas pirogronowy ze względu na niewielki rozmiar
cząsteczek bardzo szybko penetruje wgłąb skóry, ma działanie intensywnie rewitalizujące – stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i GAG (glikozaminoglikany) w skórze
właściwej, dzięki czemu skóra ulega pogrubieniu, zyskuje jędrność i elastyczność. Kwas pirogronowy wykazuje właściwości silnie lipofilowe, w związku z tym reguluje
pracę gruczołów łojowych i zmniejsza wydzielanie sebum. Dodatkowo z uwagi na działanie keratolityczne i antybakteryjne doskonale sprawdza się w terapii skór
trądzikowych, eliminuje zaskórniki i zapobiega powstawaniu wyprysków.
Kwas mlekowy – jest alfahydroksykwasem, w naturalny sposób poprawia nawilżenie skóry, indukuje syntezę ceramidów w naskórku oraz stymuluje produkcję włókien
kolagenowych i elastylowych w skórze właściwej, dzięki czemu skóra staje się grubsza, jędrniejsza i bardziej sprężysta. Kwas mlekowy działa również keratolitycznie,
przeciwzapalnie i wybielająco (hamuje proces melanogenezy poprzez inhibicję aktywności tyrozynazy).
Efekty stosowania
Nawilżenie, poprawa napięcia i ujędrnienie skóry, wyregulowanie pracy gruczołów łojowych, poprawa kondycji skór mieszanych, tłustych i zanieczyszczonych, redukcja
drobnych zmarszczek i niedoskonałości, poprawa i rozjaśnienie kolorytu skóry, skóra staje się gładka i pełna naturalnego blasku.
Sposób użycia
Na odtłuszczoną skórę należy zaaplikować odpowiednią ilość pilingu, czas trzymania preparatu na skórze określa specjalista (lekarz). Następnie należy przemyć skórę
dużą ilością zimnej wody oraz zneutralizować. Postępować zgodnie z dalszymi zaleceniami pozabiegowymi (stosowanie odpowiednio dobranej pielęgnacji domowej oraz
bezwzględne przestrzeganie zasad stosowania wysokiej fotoprotekcji).
* Produkt do stosowania wyłącznie przez lekarzy.
Opakowanie
Opakowanie zawiera 50 ml pilingu oraz 50 ml Post Peel Spray.

Produkt do stosowania wyłącznie przez profesjonalistów.
Decydując się na zakup oświadczasz, że jesteś lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny
estetycznej.
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