PROTOKÓŁ APLIKACYJNY:








Częstotliwość: 1 sesja co 14-21 dni.
Kontynuuj leczenie przynajmniej przez 4 sesje. Maksymalna ilość sesji to 6.
Po ostatniej sesji z zastosowaniem peelingu, zalecana jest jedna sesja mezoterapii przy użyciu koktajli SRS
Skin Renew lub SRS Skin Lift.
Widoczne efekty po 2-3 miesiącach
Sesje podtrzymujące kontynuuj co 6-9 miesięcy
Podczas jednej sesji wykorzystaj 1 do 1,5 ml roztworu
Podczas zabiegu zawsze noś rękawice ochronne

WSKAZANY TYP SKÓRY:



Fototyp skóry 2: zastosuj maksymalnie 3 warstwy peelingu
Fototyp skóry 5 i 6: zastosuj maksymalnie 1 - 2 warstwy peelingu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED ZABIEGIEM:



Zdefiniowanie przez zabiegowca fototypu skóry pacjenta, problemu który ma być leczony, grubości
warstwy rogowej naskórka oraz obszaru całego zabiegu.
Zabiegowiec może zalecić pacjentowi zastosowanie określonego leczenia kilka razy dziennie przed
zabiegiem w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

PRZYGOTOWANIE PRZED ZABIEGIEM:





7-10 dni przed dniem zabiegu należy dokładnie oczyszczać i odtłuszczać skórę aby wyeliminować sebum i
martwe komórki.
Codziennie rano i wieczorem przez 15 dni przed pierwszą sesją peelingu należy stosować krem
przeciwdziałający pigmentacjom na dzień oraz krem nawilżająco – odżywczy na noc. Przestać go stosować
na dwa dni przed pierwszą sesją peelingu.
W dniu zabiegu należy dokładnie odtłuścić skórę i oczyścić skórę aby wyeliminować resztki makijażu,
sebum i martwych komórek.

APLIKACJA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Chroń oczy za pomocą jednorazowych osłon i wrażliwe miejsca za pomocą wazeliny.
Nałóż jednolitą warstwę na powierzchnię skóry, przesuwając ją za pomocą bawełnianego wacika.
Rozpocznij nakładanie jednolitej warstwy zaczynającej się od czoła i kończąc na linii żuchwy. Nakładaj
równomiernie na całą twarz. Aby uzyskać lepszy wynik, wetrzyj więcej preparatu w głębokie zmarszczki. To
powinno zająć do sześćdziesięciu sekund.
Poczekać aż peeling zastygnie.
Gdy roztwór dostanie się do oczu, należy płukać je czystą wodą przez pełne 5 minut.
Około jednej minuty po aplikacji większość pacjentów odczuwa szczypanie i pieczenie. Jasna, biała maska
zacznie pojawiać się na skórze („faza mrożenia”). Zaczekaj 1-2 minuty, a następnie nałóż drugą i trzecią
warstwę TYLKO na twarz, jeśli to konieczne.
Po 2 do 3 minutach pacjent zacznie odczuwać silny dyskomfort, a maska zacznie się zwężać. Sprawdź
maskę, aby zidentyfikować wszelkie punkty, które mogły zostać pominięte podczas początkowej aplikacji.
Zastosuj ponownie na wszystkie miejsca na skórze, które mogły być pominięte. Trzecią warstwę można
nakładać do momentu pojawienia się punktów tzw. oszronienia.

FINALIZACJA APLIKACJI PEELINGU:
3 opcje do wyboru:
1.

OPTYMALNE DZIAŁANIE - Zastosuj jedną warstwę aktywatora SRS Booster. Znacznie ułatwi to przenikanie
aktywnych składników peelingu, zapewniając jednocześnie wysoką hydratację skóry. Po 3-5 minutach
nałóż krem nawilżający, który dodatkowo wspomoże jej regenerację. Nie spłukuj.
SILNE DZIAŁANIE - Nałóż jedną warstwę aktywatora SRS Booster, nie spłukuj. Godzinę po zabiegu pacjent
musi zastosować krem przeznaczony do ukojenia skóry po zabiegach inwazyjnych.
DLA WZMOCNIENIA EFEKTU: Zastosuj krem kojący po zabiegach, aby pomóc w regeneracji skóry. Po 3-5
minutach od aplikacji, zastosuj aktywator SRS Booster.

2.
3.

PIELĘGNACJA PO ZABIEGU:


Po zabiegu skórę należy intensywnie nawilżać kremem przeznaczonym do skóry po zabiegach inwazyjnych
2-3 razy dziennie przez co najmniej 10 dni.
Ponadto bardzo ważne jest, aby chronić skórę przed słońcem UV za pomocą preparatów z SPF 50
przynajmniej do 30 dni od ostatniej sesji peelingu.
Pomoże to zablokować syntezę melaniny i zapobiegać nawrotom plam starczych, jednocześnie
rozświetlając i regulując jednolitość cery.
Po zaprzestaniu łuszczenia się skóry należy przerwać stosowanie kremu pozabiegowego.





ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:


Pacjent zażywający witaminę A, powinien zaprzestać stosowania jej co najmniej 3 dni przed pierwszą sesją
peelingu.
Unikaj promieniowania UV oraz ekspozycji na słońce przez przynajmniej 48 godzin przed i po zabiegu,
dopóki skóra nie zostanie całkowicie zregenerowana.
Nie używaj perfum przed i po zabiegu.
Unikaj sauny, aktywności fizycznej związanej z poceniem się i bezpośrednich źródeł ciepła przez 10 do 15
dni po zabiegu.





PRZECIWSKAZANIA:
Nie zaleca się leczenia w przypadku:






Ciąży i / lub karmienia piersią
Przebytej bliznowicy lub tendencji do bliznowców
Alergii na jeden ze składników
Choroby autoimmunologicznej lub podczas leczenia izotretinoiną
Przebytej niedawno operacji plastycznej lub radioterapii

