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Професійні препарати для 
догляду за шкірою обличчя



Космецевтичний бренд для професійного та домашнього догляду на основі низько-, 
високомолекулярної гіалуронової кислоти та наносрібла

Місія нашої компанії — зробити професію косметолога 
максимально вигідною, успішною та легкою.

П’єль Косметікс - бренд на кожен день, який ніколи не підведе та доступний широкому спектру 
клієнтів, що забезпечує вашу затребуваність як фахівця і як результат - високий заробіток. Але 
головне - що клієнти також залишаються задоволеними.

Ми - бренд, який дбає не лише про розвиток професійних навичок фахівців, а й дає 
можливість досягати нових результатів у бізнесі швидше та простіше за інших.



Для нас важливо не те, що ви працюєте на нашому бренді, а те, 
що з нами ви стаєте успішним косметологом. 

Ми прагнемо бути новаторами у всьому! 

•  Підтримувати, розвивати, пропонувати найкращі рішення для роботи

•   Допомагати день у день отримувати захоплені слова подяки від клієнтів за отриманий   
  результат, надихаючи на нові професійні звершення

•  Поетапно розвивати усвідомлену культуру комплексного догляду за шкірою

•  Навчити кожну жінку користуватися професійною косметикою правильно

•   Вирощувати серед споживачів культуру регулярного відвідування косметолога як з метою 
призначення домашнього догляду косметологом, так і для проведення професійних 
процедур

Система миттєвих замовлень:

   15 хвилин 
навчитись 

призначати догляд 

24/7 
можливість 

оформити замовлення 

   5 секунд 
методика 

миттєвих замовлень 



Бути успішним косметологом - легко з П’єль Косметікс.

Ми допомагаємо косметологам досягти своїх особистих цілей та подолати будь-які виклики 
професії як з погляду бізнесу, так і з погляду вирішення косметологічних проблем клієнтів. А 
головна біль сучасної людини - брак часу. 
Тому обов’язково вирішувати проблеми та завдання найпростішим, зручним для клієнта 
способом. Простота та зручність, які можна легко вписати у звичний спосіб життя клієнта, 
щодня позбавлять втрати клієнтів. Саме тому наша концепція: 

HOME CARE FIRST
ДОМАШНИЙ ДОГЛЯД ПОТРІБЕН ВСІМ!

Ми не проти того, щоб ви проводили процедури. Але ми за те, що ви більше заробляли і 
отримували вдячних клієнтів.

Найчастіше люди звертаються до косметолога через виникнення проблем.
Якщо у тебе немає проблем, ти не ходиш до косметолога, бо це складно і немає причин 
витрачати час. Клієнтів, які ніколи не ходили до косметолога - набагато більше, ніж тих, хто 
його вже відвідує. Саме у них наш потенціал.

Всі вони користуються косметикою і хотіли б, щоб їх шкіра виглядала щодня, як після 
косметолога! На відміну від процедур, підбір косметики не змушує клієнта одразу змінювати 
свої звички. Навпаки, косметика підібрана косметологом дасть найкращий результат, 
позбавить складнощів.

Це дозволить легко знайомити з професійним підходом нових 
клієнтів та забезпечить їх стабільний приплив.

Ми об’єднуємо навколо себе найкращих фахівців та змінюємо культуру косметичного догляду, 
зробивши професійний сегмент найбільш затребуваним, зближаючи косметологів та сучасні 
потреби масового клієнта.

Підбирай Продавай Заробляй 
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Чому?

Що робити?



Разом з вами ми створюємо світовий прецедент у країні 
найкрасивіших жінок світу!

У бренду зрозумілий, доступний та не роздутий асортимент професійного догляду, що закриває 
всі необхідні косметичні проблеми, без зайвих прикрас, обману та пафосних обіцянок. Така 
проста, зрозуміла та ефективна косметика, якою і має бути правильна професійна марка для 
зручної та вигідної роботи на кожен день.

Продукція відповідає вимогам сучасного світу:

• використання активних компонентів та підходів світових лідерів косметичної галузі 
• біодоступність та стабільність формул
• виробництво відповідно до міжнародних стандартів GMP
• ретельний контроль якості на всіх етапах виготовлення продукції
• відсутність парабенів, барвників, ароматів, sles, sls, формальдегідів
• розробка препаратів з урахуванням особливостей клімату та специфіки шкіри мешканців    
  нашої географічної зони

Усі препарати проходять множинні дерматологічні тести та мають лабораторно-інструментальне 
підтвердження їх ефективності та безпеки.
Ми постійно тримаємо зв’язок із косметологами, що дозволяє швидко адаптуватися до реальних 
потреб фахівців індустрії краси

найкращі фінансові умови для 
косметологів

відсоток від онлайн-покупок ваших 
клієнтів (ID-косметолог), наш сайт - ваш 

маркетплейс для заробітку 24/7

доставка замовлення клієнтам 
від вашого імені

можливість оформлення 
замовлення 24/7
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оперативна доставка:
по Україні - до 36 год

наявність базових витратних матеріалів 
для процедур

консультація у складних випадках та 
допомога

у підборі фахівців сфери краси 
та здоров’я (дієтолог, психолог, 

ендокринолог та інші)

лекції з фінансової грамотності, ведення   
Instagram, просування послуг та підвищення 

лояльності клієнтів

персональні рекламні 
матеріали для вас

допомога в оптимізації протоколів та 
собівартості процедур

сприяння у пошуку та оренді 
приміщень для роботи

підвищення кваліфікації: професійні 
тренінги за медичними

та косметологічними тематиками

Ми впевнені, що кожен косметолог може багаторазово 
збільшити свій дохід, побудувавши ефективну бізнес-систему, і 

готові сприяти цьому



низькомолекулярна 
гіалуронова кислота

високомолекулярна 
гіалуронова кислота

Наші базові складові:
• Низькомолекулярна гіалуронова кислота молекулярна маса 50 кДа

Впливає більш ніж на 120 генів, проникає у глибокі шари шкіри, впливаючи на клітинному рівні 
епідермісу та дерми. Як головна вологоутримуюча субстанція, сприяє відновленню та підтримці 
нормального водного балансу шкіри. Забезпечує справжню миттєву, глибоку і тривалу гідратацію 
на клітинному рівні. Стабілізує структуру шкіри. Сприяє регенерації. Запобігає руйнуванню та 
активізує синтез еластину та колагену. Забезпечує поповнення у шкірі дефіциту гіалуронової 
кислоти, біологічний синтез якої порушується в міру старіння організму, а також під впливом 
агресивного впливу несприятливих факторів довкілля. Має яскраво виражений антивіковий 
ефект. Підвищує тонус та еластичність, вирівнює рельєф та колір, розгладжує, значно зменшує 
глибину зморшок. Дає ефект миттєвого ліфтингу. Є альтернативою ін’єкційнії біоревіталізації.

• Високомолекулярна гіалуронова кислота молекулярна маса 800 кДа
Впливає на 40 генів, має високу вологоутримуючу здатність.
Утворює на поверхні шкіри фізіологічну напівпроникну плівку. Запобігає втраті води, забезпечує тривалий 
ефект зволоження. Стимулює процеси регенерації. Вирівнює мікрорельєф та відновлює тургор шкіри. 
Коригує вікові зміни, зменшуючи вираженість зморшок. Виявляє антиоксидантну активність, стимулює 
процеси детоксикації. 

• Наносрібло (цитрат срібла)
Зміцнює імунітет шкіри та повертає молодість. Регулює водний баланс шкіри. Має виражені 
імуномодулюючі, протизапальні, противірусні та антибактеріальні властивості. Знешкоджує 
понад 100 видів бактерій, вірусів та грибків. Нормалізує функцію сальних залоз, детоксикує. 
Стимулює венозний лімфовідтік, знімає набряклість. Антиоксидант ефективно захищає від 
негативного впливу ультрафіолету. Має антиалергенну дію. Покращує регенерацію клітин, 
сприяє загоєнню порізів та подряпин. Тонізує та омолоджує.
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Тонік для всіх типів шкіри 
Silver Aqua Tonic

Упаковка: професійна аrt. 1012 - флакон із дозатором 1000 мл; 
домашня аrt. 012 - флакон 250 мл.

Призначення: засіб для тонізації всіх типів шкіри.
Опис: прозорий лосьйон без запаху.
Активні інгредієнти: низькомолекулярна гіалуронова кислота, срібло.
Ефекти: має інтенсивну зволожуючі, очищуючі, пом’якшувальні, заспокійливі та регенеруючі 
властивості. Сприяє проникненню в шкіру активних інгредієнтів косметичних засобів за рахунок 
низькомолекулярної гіалуронової кислоти. Покращує мікроциркуляцію та захисні функції. Готує шкіру 
до наступних етапів догляду, підвищуючи ефективність.
Професійне застосування: використовуйте тонік на етапі тонізації у всіх процедурах Piel Сosmetics.
Домашнє застосування: щодня вранці та ввечері. Нанесіть 2 мл тоніка на ватні диски, протонізуйте 
шкіру навколо очей, обличчя та шиї після попереднього очищення.

ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ І ТОНІЗАЦІЇ
Очищуючий гель 3 в 1 для зняття макіяжу 
Cleansing Gel 3 in 1

Упаковка: професійна аrt. 1018 - флакон із дозатором 1000 мл; 
домашня аrt. 019 - туба 150 мл, аrt. 018 - флакон 200 мл.

Призначення: засіб для очищення та демакіяжу для всіх типів шкіри. 
Опис: прозорий гель із приємним нейтральним запахом.
Активні інгредієнти: екстракти гамамелісу, арніки, звіробою, огірка, карликової пальми, гель алое 
вера, пантенол, комплекс вітамінів (В1, В3, В7, В8, Е та С), комплекс ретиноїдів (ретиніл пальмітат, 
ретинол ацетат), гіалуронова кислота, наносрібло, ефірна олія лаванди.
Ефекти: завдяки збалансованій та делікатній формулі, що очищує, засіб надає додаткового зволоження 
за рахунок гіалуронової кислоти - не підсушує шкіру. Регулює секрецію сальних залоз, забезпечує 
профілактику утворення комедонів та запальних елементів. Має ефект відновлення, освітлення, надає 
свіжого вигляду. Вже після очищення, шкіра виглядатиме більш доглянутою.
Професійне застосування: використовуйте гель на етапі очищення у всіх процедурах
Piel Сosmetics
Домашнє застосування: щодня вранці та ввечері. На вологі долоні видавіть 1-2 порції гелю, нанесіть 
на шкіру обличчя, шиї та декольте, легко помасажуйте 1-2 хвилини. Змийте водою, після чого 
використовуйте тонік або спрей Piel Сosmetics за типом шкіри.

Міцелярна вода 
Micellar Water 

Упаковка: професійна аrt. 1017 - флакон із дозатором 1000 мл; 
домашня аrt. 017 - флакон 250 мл.

Призначення: засіб для ефективного та ніжного очищення шкіри обличчя, зняття макіяжу в області 
очей та губ. Підходить для всіх типів шкіри, навіть для гіперчутливої.
Опис: прозорий лосьйон без запаху.
Активні інгредієнти: міцели, гіалуронова низькомолекулярна кислота, срібло. 
Ефекти: має виражені очищуючі, зволожуючі та заспокійливі властивості. Очищує шкіру без 
порушення її рН та без подразнення. Не залишає відчуття стягнутості, липкості, плівки, не пересушує 
шкіру. Дозволяє повністю виключити вмивання водою. Оптимально зволожує, пом’якшує шкіру, надає 
їй гладкості та шовковистості. Може використовуватись для очищення області очей. Ідеальний засіб 
експрес-очищення. 
Професійне застосування: використовуйте лосьйон на етапі очищення у всіх процедурах Piel Сosmetics, 
особливо у процедурах експрес-догляду.
Домашнє застосування: вранці та ввечері. Нанесіть 2 мл лосьйону на ватні диски та проведіть 
демакіяж обличчя в області очей. За необхідності повторіть 2-3 рази. Після очищення міцелярною 
водою обов’язково змивайте засіб. Використовуйте тонік Piel Сosmetics за типом шкіри.
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https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=542
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/gel-makeup-remover-750ml/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=539
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/mitsellyarnaya-voda-dlya-snyatiya-makiyazha-piel-cosmetics/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=540
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/silver-aqua-tonic-740l/


Тонік для проблемної шкіри 
Silver Aqua Tonic 

Упаковка: професійна аrt. 11381 - флакон із дозатором 1000 мл; 
домашня аrt. 0381 - флакон 250 мл.

Призначення: засіб для тонізації проблемної шкіри.
Опис: прозорий лосьйон без запаху.
Активні інгредієнти: саліцилат натрію, екстракт топінамбура, сульфоконцентрол, ефірна олія чайного 
дерева, низькомолекулярна гіалуронова кислота, срібло.
Ефекти: має інтенсивні зволожуючі властивості. Нормалізує роботу сальних залоз, зменшує пори, 
м’яко відлущує і забезпечує профілактику формування комедонів. Сприяє проникненню в шкіру 
активних інгредієнтів косметичних засобів завдяки низькомолекулярній гіалуроновій кислоті. 
Покращує мікроциркуляцію та захисні функції. Готує шкіру до наступних етапів догляду, підвищуючи 
ефективність.
Професійне застосування: використовуйте тонік на етапі тонізації у всіх процедурах Piel Сosmetics.
Домашнє застосування: щодня вранці та ввечері. Нанесіть 2 мл тоніка на ватні диски, протонізуйте 
шкіру навколо очей, обличчя та шиї після попереднього очищення.
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Наші засоби містять:

• цитрат срібла - унікальну форму органічного срібла, що протидіє патогенній бактеріальній 
та грибковій флорам; що підтримує нормальний біоциноз шкіри та pH-баланс.
•  низькомолекулярну гіалуронову кислоту, яка запобігає зайвому ефекту підсушування на 
етапі очищення.
 

Чому очищення Piel Cosmetics?

На момент друку каталогу продукція знаходиться в процесі переведення в нову тару. Зображення та параметри деяких 
засобів можуть відрізнятися від товарів у наявності.

1 2 3 4
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ЕКСФОЛІАНТИ
Ензимний пілінг крем-маска 
Peeling Detox Cream-Mask

Упаковка: професійна аrt. 1146 - туба 150 мл; 
аrt. 2046 - туба 75 мл; домашня аrt. 046 - туба 75 мл.

Призначення: ензимний (ферментативний) пілінг для всіх типів шкіри.
Опис: крем-маска бежевого кольору із трав’яним запахом.
Активні інгредієнти: олія оливи, папаїн, комплекс із водоростей, пантенол, молочна кислота, гліцин 
сої, гель алое вера, гіалуронова кислота, наносрібло, ефірні олії: розмарин, шавлія, ромашка та 
ялівець.
Ефекти: помітно покращує стан шкіри, видаляє гіперкератоз як з поверхні шкіри, так і у верхній 
частині вивідних проток сальних залоз. Вирівнює рельєф та тон, зменшує вираженість гіперпігментації. 
Забезпечує профілактику та корекцію комедоногенезу. Зволожує, пом’якшує та заспокоює. Результат 
- свіжий сяючий колір обличчя та гладка рівна шкіра. Пілінг-маска значно підвищує ефективність 
наступних етапів косметичного догляду. Підходить для чутливої шкіри.
Професійне застосування: нанесіть 3 мл пілінг-маски середнім шаром на очищену шкіру обличчя та 
шиї, уникаючи контуру очей. Для активації використовуйте гарячий компрес, плівку або вапоризатор 
(без озонування) залежно від стану та типу шкіри клієнта. Час експозиції пілінгу: від 3 до 15 хвилин. 
Залишки ретельно приберіть вологими ватними дисками, протонізуйте за допомогою Silver Aqua 
Tonic. Пілінг-маску можна використовувати як підготовчий засіб при проведенні мануальної та 
ультразвукової чистки: вона максимально підвищує ефективність при мінімальній травматизації.
Домашнє застосування: 1-2 рази на тиждень увечері. Нанесіть 3 мл пілінг-маски середнім шаром на 
очищену шкіру обличчя та шиї, уникаючи контуру очей. Залиште на 5-10 хвилин. Залишки ретельно 
змийте, протонізуйте шкіру обличчя та шиї тоніком Piel Сosmetics за типом шкіри. Нанесіть засоби 
вечірнього догляду.

Гідруючий Гель з алое вера 
Hydrogenating Gel with Aloe Vera

Упаковка: професійна аrt. 1003 - флакон із дозатором 300 мл.

Призначення: засіб інтенсивної попередньої підготовки до всіх видів чистки, а також активної корекції 
гіперкератозу з ефектом інтенсивного зволоження для всіх типів шкіри.
Опис: прозорий гель із нейтральним запахом.
Активні інгредієнти: сечовина 20%, гель алое вера, гіалуронова кислота, наносрібло. 
Ефекти: гель утворює на поверхні шкіри зволожуючу та вологоутримуючу плівку. В результаті 
біохімічної взаємодії з білками поверхневих шарів шкіри сприяє видаленню відмерлих клітин та 
пом’якшує. Маючи виражений кератолітичний ефект, гель прибирає гіперкератоз різного походження 
(жирна себорея, фото- та біологічне старіння). Забезпечує корекцію та профілактику комедоногенезу, 
регулює секрецію шкірного сала, послаблює запальний процес, не підсушуючи шкіру. Інтенсивно 
зволожує, відновлює структуру, вирівнює рельєф та тон шкіри. Пом’якшує та зменшує лущення. 
Ідеальний засіб для підготовки до чистки: гель максимально підвищує ефективність при мінімальній 
травматизації.

Наш ензимний пілінг містить високу концентрацію ферменту папаїну у кремовій основі, 
яка стимулює дію самого ферменту, виключаючи його подразнюючий ефект. Це дозволяє 
забезпечити активну ексфоліацію для всіх типів шкіри, включаючи чутливу, без надмірної 
реактивності.

Чому Detox?
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https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=569
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/detox155prof/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=571
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/hydration-gel/


Професійне застосування: нанесіть 5 мл гелю середнім шаром на очищену шкіру обличчя та шиї, 
уникаючи контуру очей. Для активації накрийте гель плівкою. Час експозиції гелю: від 3 до 15 хвилин 
залежно від стану та типу шкіри клієнта. Проведіть ультразвукову та/або мануальну чистку. Залишки 
приберіть вологими ватними дисками або теплим компресом, протонізуйте шкіру за допомогою Silver 
Aqua Tonic.
За наявності великої кількості закритих комедонів доцільно послідовно використати пілінг-маску 
та гідруючий гель Piel Cosmetics. Нанесіть 2 мл пілінг-маски аrt. 1146 масажними рухами вологими 
теплими руками, залиште. Поверх маски нанесіть 5 мл гідруючого гелю аrt. 1003 під плівку. Час 
експозиції: 10-20 хвилин. Проведіть по гелю ультразвукову чистку.

Наш гідруючий гель містить оптимальне поєднання сечовини та гелю алое вера, що не тільки 
забезпечує виражений кератолітичний ефект, але й активізує процеси відновлення у всіх 
шарах шкіри.

Чому Hydrogenating Gel?

1 2

На момент друку каталогу продукція знаходиться в процесі переведення в нову тару. Зображення та параметри деяких 
засобів можуть відрізнятися від товарів у наявності.
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Інтенсивно зволожуюча сироватка з 
гіалуроновою кислотою 1% 
Gialur 1% Serum

Упаковка: професійна аrt. 1001 - флакон із дозатором 300 мл; 
домашня аrt. 001 - флакон airless із дозатором 50 мл.

Призначення: препарат інтенсивного зволоження та ліфтингу для всіх типів шкіри.
Опис: прозорий гель із нейтральним запахом.
Активні інгредієнти: гіалуронова кислота (низькомолекулярна 0,5% + високомолекулярна 0,5%).
Ефекти: має виняткові зволожуючі, регенеруючі та протизапальні властивості. Нормалізує венозний 
та лімфатичний відтік. Стимулює мікроциркуляцію та детоксикацію. 

СИРОВАТКИ
Сироватка-провідник, активатор 
Enhancer G2 Serum

Упаковка: професійна аrt. 1142 - флакон із дозатором 100 мл; 
домашня аrt. 042 - флакон airless із дозатором 30 мл.

Призначення: провідник для всіх типів шкіри. 
Опис: прозорий рідкий лосьйон із нейтральним запахом. 
Активні інгредієнти: Micromatrix® Fractile
Ефекти: забезпечує транспортування речовин через клітинні мембрани у глибокі шари шкіри, аж 
до рівня дерми. Значно підвищує проникнення у шкіру активних інгредієнтів косметичних засобів. 
Є альтернативою апаратним методикам введення (електропорація, фонофорез, мікрострумова 
терапія). Інновація, розроблена спеціально для «транспортування» активних речовин через ліпідний 
шар шкіри та клітинні мембрани безпосередньо у клітини.
Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру безпосередньо перед 
використанням основного засобу догляду. Рекомендується наносити перед сироватками, кремами 
та масками Piel Cosmetics.
Домашнє застосування: щодня вранці та ввечері. Нанесіть 2 мл сироватки на попередньо очищену 
шкіру обличчя та шиї безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. Рекомендується 
наносити перед сироватками, кремами та масками Piel Cosmetics для підвищення їхньої ефективності.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
         • Інтенсивне зволоження для сухої та зневодненої шкіри
         • Інтенсивний живильний коктейль для сухої та зневодненої шкіри
         • Очищувальна процедура для жирної та комбінованої шкіри
         • Балансуюча процедура для жирної та комбінованої шкіри
         • Процедура корекції поствугрових ускладнень
         • Інтенсивна детокс процедура для жирної та комбінованої шкіри
         • Заспокійлива процедура для жирної та комбінованої шкіри
         • Антикуперозна процедура
         • Омолоджувальна процедура, що моделює, з botox-ефектом
         • Освітлююча процедура з кератолітичним ефектом
         • Інтенсивна відбілююча процедура

Сироватка значно збільшує трансепідермальний шлях проникнення активних інгредієнтів та 
наближає ефективність косметичної процедури до апаратних методик.
Для посилення ефекту курсу професійних процедур рекомендується призначати Enhancer G2 
у домашній догляд.

1
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Чому Enhancer G2?

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=553
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/specialiste-enhanser-100/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=547
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/gialur-youth-defence-serum-proff/


Активізує синтез колагену, значно підвищуючи тонус та еластичність. Забезпечує профілактику 
передчасного старіння. Має потужну біостимулюючу та біоревіталізуючу дію. Інтенсивно зволожує, 
підтягує. Розгладжує шкіру, зменшує профіль зморшок. Значно уповільнює процес старіння, 
повертаючи шкірі свіжий вигляд. Коригує розтяжки та стрії.
Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру безпосередньо перед 
використанням основного засобу догляду. Рекомендується наносити перед кремами та масками 
Piel Cosmetics. А також при проведенні процедур фонофорезу, електропорації та мікрострумової 
терапії.
Домашнє застосування: щоденно вранці та/або ввечері. Нанесіть 2 мл сироватки на попередньо 
очищену шкіру обличчя та шиї безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. 
Рекомендується наносити перед кремами та масками Piel Cosmetics.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:

Сироватка містить комплекс «високомолекулярна + низькомолекулярна гіалуронова 
кислота», що забезпечує подвійний ефект: як моментального, так і глибокого ліфтингу.

Чому Gialur?

• Очищувальна процедура для сухої та зневодненої шкіри
• Інтенсивне зволоження для сухої та зневодненої шкіри
• Антистресова процедура для сухої шкіри
• Ревіталізуюча зволожуюча процедура з botox-ефектом для контуру очей
• Стимулююча процедура для контуру очей з ефектом корекції набряклості
• Оздоровлююча процедура для жирної та комбінованої шкіри
• Очищаюча заспокійлива процедура для чутливої шкіри
• Інтенсивна заспокійлива процедура для чутливої шкіри
• Інтенсивна зволожуюча процедура з ефектом ANTI-AGE
• Ревіталізуюча процедура з ефектом ANTI-AGE
• Зволожуюча процедура для чутливої шкіри
• Моделююча біоревіталізуюча процедура
• Ідеальне очищення
• Інтенсивна ліфтингова процедура
• Інтенсивна ультраоновлювальна процедура
• Омолоджувальна процедура «Експрес-краса»
• Універсальна зволожуюча процедура

Сироватка проти мімічних зморшок 
Botolifter Serum (з пептидом SYN®-AKE)

Упаковка: професійна аrt. 1041 - флакон із дозатором 100 мл;
домашня аrt. 041 - флакон airless із дозатором 30 мл.

Призначення: препарат для корекції мімічних зморшок та моделювання овалу обличчя.
Опис: прозорий гель із нейтральним запахом.
Активні інгредієнти: пептид SYN®-AKE, гіалуронова кислота, наносрібло, гідролізат колагену.
Ефекти: розслаблює мімічну мускулатуру, розгладжує дрібні мімічні зморшки та активно 
перешкоджає утворенню нових. Є безпечною альтернативою ін’єкціям. За результатами досліджень 
пептид SYN®-AKE, що входить до складу засобу, скорочує глибину зморшок в області чола до 52% 
всього за 28 днів. Помітно зменшує мімічні складки в області рота та «гусячі лапки» в області очей. 
Ефективно розгладжує та зміцнює шкіру, вирівнює її тон. Знижує зовнішнє стресове навантаження, 
реструктурує тканини шкіри, що в’яне. Сироватка Botolifter - універсальний засіб, що впливає на 
причини та ознаки старіння, і дозволяє отримати омолоджуючий ефект, еквівалентний мезотерапії. 
Стимулює регенерацію, зволоження, оксигенацію та захисні механізми шкіри. Має моментальний 
ліфтинговий ефект. Повертає шкірі свіжість та сяйво.   

3

15

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=550
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/botolifter-professional-cerum/
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Ультраревіталізуюча сироватка 
Mesoprof Serum

Упаковка: професійна аrt. 1121 - флакон із дозатором 100 мл; 
домашня аrt. 021 - флакон airless із дозатором 50 мл.

Призначення: препарат для відновлення вікової та пошкодженої шкіри.
Опис: гель медового кольору із трав’яним запахом.
Активні інгредієнти: екстракт м’яти перцевої, гідролізат протеїнів плаценти, біокомплекс із Artemia 
Salina, кераміди, гідролізат протеїнів шовку, гіалуронова кислота, наносрібло, гліцин сої, екстракт 
розмарину.
Ефекти: активізує оновлення клітинного складу шкіри та міжклітинних структур. Відновлює склад 
та функції природного епідермального бар’єру, підтримує у шкірі оптимальний рівень зволоження. 
Активізує процеси регенерації. Покращує текстуру шкіри. Забезпечує розгладження зморшок, 
омолоджує. Сироватка ідеально підходить для застосування після будь-яких варіантів ушкодження 
шкіри: як зовнішніми факторами, так і косметологічними процедурами (пілінгами, міркодермабразією, 
мезотерапією).
Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру безпосередньо перед 
використанням основного засобу догляду. Рекомендується наносити перед кремами та масками 
Piel Cosmetics. А також при проведенні процедур фонофорезу, електропорації та мікрострумової 
терапії. 
Домашнє застосування: щоденно вранці та/або ввечері. Нанесіть 2 мл сироватки на попередньо 
очищену шкіру обличчя та шиї безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. 
Рекомендується наносити перед кремами та масками Piel Cosmetics для підвищення їхньої 
ефективності.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:

Комплекс із пептиду SYN®-AKE, низькомолекулярної гіалуронової кислоти та гідролізату 
колагену коригує мімічні зморшки не лише за рахунок розслаблення м’язів, але й за рахунок 
відновлення біомеханічних властивостей еласто-колагенового каркасу. Це забезпечує більш 
виражений та тривалий ефект.

Чому Botolifter?
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          • Інтенсивна омолоджуюча процедура проти мімічних зморшок для контуру очей
          • Інтенсивна заспокійлива зволожуюча процедура для контуру очей
          • Інтенсивна заспокійлива процедура для чутливої шкіри
          • Відновлююча процедура для сухої шкіри
          • Антистресова процедура для сухої шкіри
          • Ревіталізуюча процедура з ефектом ANTI-AGE

Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру безпосередньо перед 
використанням основного засобу догляду. Рекомендується наносити перед кремами та масками 
Piel Cosmetics. А також при проведенні процедур фонофорезу, електропорації та мікрострумової 
терапії.

Домашнє застосування: щоденно вранці та/або ввечері. Нанесіть 2 мл сироватки на попередньо 
очищену шкіру обличчя та шиї безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. 
Рекомендується наносити перед кремами та масками Piel Cosmetics для підвищення їхньої 
ефективності.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          • Інтенсивна омолоджувальна процедура для контуру очей проти мімічних зморшок
          • Ревіталізуюча зволожуюча процедура для контуру очей
          • Омолоджувальна процедура, що моделює

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=552
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/magnifique-mesoprof-prof-100/


Сироватка містить біокомплекс активних компонентів, що стимулює швидке відновлення 
тканин. Активізує мітохондрії виробляти енергію АТФ, необхідну клітинам всім процесів 
синтезу.

Чому Mesoprof?
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Зволожуюча сироватка з ліфтинг-ефектом 
Hydralifter Serum

Упаковка: професійна аrt. 1127 - флакон із дозатором 100 мл; 
домашня аrt. 027 - флакон airless із дозатором 50 мл.

Призначення: препарат інтенсивного ліфтингу та ремоделювання для всіх типів шкіри, особливо 
вікової та зневодненої.
Опис: гель медового кольору із трав’яним запахом.
Активні інгредієнти: екстракт м’яти перцевої, комплекс із водоростей, гліцерин, біокомплекс з Artemia 
Salina, кераміди, гідролізат протеїнів пшениці, гідролізат колагену, гель алое вера, гіалуронова кислота, 
наносрібло, вітаміни Е та С, ретиніл пальмітат.
Ефекти: має ефект моментального ліфтингу, підтягує, розгладжує, значно зменшує глибину зморшок. 
Моделює овал обличчя, значно підвищує гідратацію та зберігає її на належному рівні тривалий 
час. Активізує регенерацію, клітинний обмін та захисні функції. Має комплексну дію омолодження 
та забезпечує багаторівневий захист шкіри. Сприяє відновленню та структурному омолодженню 
в’янучої шкіри.
Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру безпосередньо перед 
використанням основного засобу догляду. Рекомендується наносити перед кремами та масками 
Piel Cosmetics. А також при проведенні процедур фонофорезу, електропорації та мікрострумової 
терапії.
Домашнє застосування: щоденно вранці та/або ввечері. Нанесіть 2 мл сироватки на попередньо 
очищену шкіру обличчя та шиї безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. 
Рекомендується наносити перед кремами та масками Piel Cosmetics для підвищення їхньої 
ефективності.
Профессиональное применение в процедурах Piel Cosmetics:

5

       • Інтенсивний живильний коктейль для сухої та зневодненої шкіри
       • Інтенсивна заспокійлива зволожуюча процедура для контуру очей
       • Інтенсивна зволожуюча процедура з ефектом ANTI-AGE
       • Зволожуюча процедура для чутливої шкіри
       • Процедура корекції поствугрових ускладнень
       • Інтенсивна ультраоновлювальна процедура
       • Моделююча біоревіталізуюча процедура

17

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=554
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/rejuvenate-hydralifter-eliksir-43954-44025/
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Сироватка для проблемної шкіри 
Salvation Serum

Упаковка: професійна аrt. 1136 - флакон із дозатором 100 мл; 
домашня аrt. 036 - флакон airless із дозатором 50 мл.

Призначення: препарат інтенсивної протизапальної та себорегулюючої дії для жирної, комбінованої 
та проблемної шкіри.
Опис: прозорий гель із трав’яним запахом.
Активні інгредієнти: екстракт м’яти перцевої, гідролізат колагену, екстракт прополісу, екстракт 
дамаської троянди, Acnacidol™, гель алое вера, пантенол, гіалуронова кислота, наносрібло, молочна 
кислота, ретиніл пальмітат, саліцилат натрію, цинк.
Ефекти: має виняткову кератолітичну, очищуючу, зволожуючу, протизапальну та антиоксидантну дію. 
Зменшує діаметр пор, регулює роботу сальних залоз, відбілює шкіру, забезпечує корекцію постакне. 
Вирівнює рельєф, стимулює процеси регенерації та детоксикації. Опосередковано стимулює синтез 
колагену та еластину, підвищуючи тонус та еластичність. Заспокоює подразнення шкіру, прибирає 
лущення.
Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру безпосередньо перед 
використанням основного засобу догляду. Рекомендується наносити перед кремами та масками 
Piel Cosmetics.
А також при проведенні процедур фонофорезу, електропорації та мікрострумової терапії. 
Домашнє застосування: щоденно вранці та/або ввечері. Нанесіть 2 мл сироватки на попередньо 
очищену шкіру обличчя та шиї безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. 
Рекомендується наносити перед кремами та масками Piel Cosmetics для підвищення їхньої 
ефективності.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          • Очищувальна процедура для жирної та комбінованої шкіри
          • Балансуюча процедура для жирної та комбінованої шкіри
          • Інтенсивна детокс процедура для жирної та комбінованої шкіри
          • Оздоровлююча процедура для жирної та комбінованої шкіри
          • Заспокійлива процедура для жирної та комбінованої шкіри
          • Очищаюча заспокійлива процедура для чутливої шкіри

6

Крім активної корекції запальних елементів сироватка стимулює реструктуризацію дерми та 
процес загоєння, що перешкоджає розвитку постакне.

Чому Salvation?
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Сироватка містить потужний коктейль білкових гідролізатів, ретиноїду та низькомолекулярної 
гіалуронової кислоти, що забезпечує ефект біологічного армування.

Чому Hydralifter?

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=555
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/pure-salvation-eliksir-prof-100/


Антикуперозна сироватка 
Anti-Couperose Serum

Упаковка: професійна аrt. 11451 - флакон із дозатором 100 мл; 
домашня аrt. 0451 - флакон airless із дозатором 30 мл.

Призначення: препарат для завершального етапу косметичних процедур 
із протинабряковим, судинозміцнюючим, заспокійливим ефектом.
Опис: гель медового кольору без запаху.
Активні інгредієнти: троксерутин, гесперидин, рапоза, вітамін С, рослинні 
кераміди. 
Ефекти: попереджає появу та зменшує виразність стійких почервонінь, 
куперозної сітки та подразнень. Покращує колір та вирівнює тон шкіри. 
Має легкий протинабряковий ефект. Усуває почуття дискомфорту та 
запобігає появі запалень. 
Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру 
безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. 
Рекомендується наносити перед кремами та масками Piel Cosmetics.
Домашнє застосування: вранці та ввечері нанесіть невелику кількість 
сироватки на чисту шкіру обличчя. Зверху нанесіть крем. Важливо: для 
отримання стійкого ефекту сироватку необхідно використовувати щоденно 
протягом 2 місяців.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          • Антикуперозна процедура
          • Мікрострумова терапія
          • Лімфодренажний масаж під масажний крем

Інтенсивна відбілююча сироватка 
Illuminos Serum

Упаковка: професійна аrt. 11452 - туба 75 мл; 
домашня аrt. 0452 - флакон airless із дозатором 30 мл.

Призначення: препарат інтенсивної дії для відбілення шкіри.
Опис: гель білого кольору щільної текстури із легким трав’яним запахом.
Активні інгредієнти: KAD15, Папаїн, Вітамін С, соєва олія, соєвий білок, 
гіалуронова кислота, лецитин.
Ефекти: сироватка усуває або значно зменшує вираженість 
гіперпігментації та застійних плям, у тому числі після вугрової висипки. 
Освітлює та вирівнює тон шкіри без подразнення. Запобігає появі 
запалень, зміцнює природну захисну систему шкіри. Зменшує шкідливий 
вплив ультрафіолету.
Професійне застосування: нанесіть 2 мл сироватки на очищену шкіру 
безпосередньо перед використанням основного засобу догляду. 
Рекомендується наносити перед кремами та масками Piel Cosmetics.
Домашнє застосування: вранці та ввечері нанесіть сироватку на 
попередньо очищену шкіру обличчя та шиї. Зверху нанесіть крем. Для 
отримання стійкого ефекту засіб необхідно наносити щодня протягом 
місяця. При вираженій локальній пігментації наносіть сироватку 
безпосередньо на пігментні плями. При розлитій пігментації наносьте 
сироватку на все обличчя. У денному догляді використовуйте у поєднанні 
із кремом із SPF 20. У період високої сонячної активності (особливо 
влітку) обов’язково наносьте на сироватку засіб із рівнем SPF більше 40 
(Spectrum Cream SPF 50 - арт. 0502).

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          • Освітлююча процедура з кератолітичним ефектом
          • Інтенсивна відбілююча процедура
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https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=2284
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/anti-couperose-serum-antikuperozna-sirovatka-100ml/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=2285
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/illuminos-serum-intensivnaya-otbelivayushchaya-syvorotka/
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МАСКИ
Стимулятор регенерації 
Gel Thermage

Упаковка: професійна аrt. 11421 - флакон із дозатором 100 мл; 
домашня аrt. 0421 - туба 50 мл.

Призначення: гель миттєво відновлює шкіру на всіх рівнях і завдяки цьому стає панацеєю у багатьох 
проблемних випадках: від акне до тьмяності шкіри.
Опис: гель медового кольору з приємним ароматом.
Активні інгредієнти: гель алое вера забезпечує багаторівневий захист шкіри. Створює 
вологоутримуючу фізіологічну плівку на поверхні епідермісу, яка захищає, зокрема, від УФ-
випромінювання. Підвищує гідратацію у глибоких шарах. Стимулює відповідальні за імунітет клітини 
Лангерганса. Має потужну антиоксидантну і регенеруючу дію. Пантенол при нанесенні на шкіру 
миттєво трансформується на пантотенову кислоту, життєво необхідну для активізації регенерації. 
Збирає воду. Глибоко проникаючи, забезпечує оптимальну гідратацію. Сприяє покращенню живлення 
клітин. Виконує виражену заспокійливу дію. Seamollient® — унікальний полісахаридний біокомплекс 
24-годинного зволоження та захисту від стресу. Забезпечує миттєве підвищення гідратації на 
клітинному рівні та зберігає цей ефект. Стимулює процеси регенерації, вирівнює рельєф шкіри. 
Екстракт ехінацеї блокує фермент гіалуронідазу, захищаючи від руйнування гіалуронову кислоту. 
Нормалізує водний баланс шкіри. Має протизапальні та імуностимулюючі властивості. Підвищує 
захист шкіри від хвороботворних бактерій. Активізує процеси синтезу колагену, еластину та білкових 
волокон, які є каркасом шкіри. Регенерує тканини, усуває лущення та подразнення. Стимулює 
кровоносну та лімфатичну систему, прискорюючи виведення токсинів і шлаків. Коригує набряклість. 
Захищає шкіру від ультрафіолету.
Спосіб застосування: Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Залишіть на 25-30 хвилин. Залишки 
змийте водою. Протонізуйте обличчя та шию тоніком і нанесіть засіб основного догляду.

Гель підвищує результативність пілінгу, мінімізуючи усі негативні наслідки процедури. 
Активізує відновлювальний потенціал шкіри. Володіє ефектом, подібним до RF-ліфтингу. 
Тимчасово значно посилює мікроциркуляцію в дермі, надаючи ефект термоактивації. 
Впорядковує структуру еласто-колагенового матриксу, відновлює пружність та еластичність. 
Потужний стимулятор регенерації клітин шкіри. Має виражений стійкий ефект омолодження 
та ліфтингу. Помітно покращує колір обличчя, коригує овал, уповільнює старіння шкіри та 
розгладжує зморшки. Ідеальний засіб відновлювального періоду після хімічних пілінгів та 
інших інтенсивних косметологічних процедур.
  

Чому Gel Thermage?
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https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=576
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/stimulyator-regeneracii-gel-thermage/
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Ультразволожуюча крем-маска миттєвої дії 
Brilliance Cream-Mask

Упаковка: професійна аrt. 1147 - туба 150 мл;
домашня аrt. 047 - туба 75 мл.

Призначення: препарат моментальної зволожуючої та розгладжуючої дії для всіх типів шкіри.
Опис: кремоподібна маска бежевого кольору із нейтральним запахом.
Активні інгредієнти: сечовина 15%, бетаїн, олія оливи, гідролізат протеїнів плаценти та колагену, 
лецитин, гліцин сої, олія карите (ши) та сої, екстракт розмарину, ефірна олія лемонграсу, вітамін Е, 
гіалуронова кислота, наносрібло.
Ефекти: завдяки активному багатокомпонентному складу маска забезпечує ефект миттєвого ліфтингу. 
Стимулює процеси регенерації, синтез компонентів міжклітинної речовини дерми (колаген, еластин, 
гіалуронова кислота), значно підвищуючи тонус та еластичність. Маючи потужну антиоксидантну дію, 
ефективно протидіє старінню, попереджає появу зморшок. Відновлює та зміцнює епідермальний 
бар’єр та гідроліпідну мантію, забезпечуючи тим самим оптимальне зволоження. Маска покращує 
та вирівнює тон, омолоджує шкіру. Зміцнює стінку капілярів, забезпечує профілактику розвитку 
еритрозу та куперозу. Нормалізує мікроциркуляцію та лімфодренаж. Заспокоює подразнену та 
чутливу шкіру.
Домашнє застосування: 1-2 рази на тиждень і як регулярний експрес-догляд. Нанесіть маску 
рівномірним тонким шаром на обличчя, шию та декольте, залиште на 10-15 хвилин, залишки 
промокніть серветкою. Якщо необхідно протріть обличчя тоніком Piel Cosmetics за типом шкіри 
та нанесіть основний засіб догляду. Ідеальний засіб триденного інтенсивного експрес-догляду для 
області шиї та декольте.

Ультразволожуюча гель-маска 
Ultramoister Gel-Mask

Упаковка: професійна аrt. 11475 - туба 150 мл; 
домашня аrt. 0475 - туба 75 мл.

Призначення: засіб інтенсивного зволоження для всіх типів шкіри, зокрема за наявності куперозу.
Опис: прозорий гель із легким приємним ароматом.
Активні інгредієнти: гліцерин, гель алое вера, Hydraporine, біокомплекс з Artemia Salina, гіалуронова 
кислота, наносрібло, екстракт рисових висівок, олія лемонграсу.
Ефекти: забезпечує справжню миттєву глибоку та тривалу гідратацію на клітинному рівні. Відновлює 
водяний баланс. Має яскраво виражену пом’якшувальну, заспокійливу і захисну дію. Усуває почуття 
стягнутості, сухість, подразнення та лущення. Підвищує тонус та еластичність шкіри, значно покращує 
її мікрорельєф. Надає відчуття свіжості, робить шкіру м’якішою та шовковистою.
Домашнє застосування: 2-4 рази на тиждень. При вираженій сухості щодня. Нанесіть 2-3 мл маски на 
шкіру обличчя, шиї та декольте, легко помасажуйте 1-2 хвилини. Витримайте 15-20 хвилин. Залишки 
змийте водою, після чого використовуйте тонік Piel Cosmetics за типом шкіри та нанесіть основний 
засіб догляду.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
         •  Очищувальна процедура для сухої та зневодненої шкіри
         •  Ліфтингова процедура для контуру очей з ефектом корекції темних кіл
         •  Стимулююча процедура для контуру очей з ефектом корекції набряклості
         •  Балансуюча процедура для жирної та комбінованої шкіри
         •  Інтенсивна зволожуюча процедура з ефектом ANTI-AGE

Комплексно впливаючи на рівні епідермісу та дерми, маска одночасно вирішує дві проблеми: 
сухість та зневодненість шкіри. А також коригує судинні прояви: еритроз та купероз.  

Чому Ultramoister?

2

3

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=565
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/professional-ultramoister-gel-mask/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=570
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/brilliance-radiance-moisturizing-cream-mask-150ml-44018/
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         •  Інтенсивна заспокійлива зволожуюча процедура для контуру очей
         •  Заспокійлива процедура для жирної та комбінованої шкіри
         •  Очищаюча заспокійлива процедура для чутливої шкіри
         •  Моделююча біоревіталізуюча процедура

Основа маски дозволяє провести нетривалий масаж, що посилює ефект процедури.

         •  Антистресова процедура для сухої шкіри
         •  Омолоджувальна процедура «Експрес-краса»
         •  Універсальна зволожуюча процедура

Маска моментально повертає шкірі доглянутий вигляд, усуваючи сліди втоми та стресу. Ефект 
видно відразу після процедури.

Чому Brilliance?

2 3

Живильна маска 
Nutrition Mask

Упаковка: професійна аrt. 11477 - туба 150 мл;
домашня аrt. 0477 - туба 75 мл.

Призначення: препарат інтенсивного живлення, зволоження та омолодження для шкіри, схильної до 
сухості та зневоднення.
Опис: крем із легким квітковим ароматом.
Активні інгредієнти: гліцерин, гель алое вера, олії каріте (ши) та манго, Seamollient®, лецитин, 
сквалан, кофеїн, наносрібло, гіалуронова кислота, вітаміни Е та С.
Ефекти: оптимально живить, зволожує, пом’якшує, розгладжує та відновлює шкіру. Стимулює та 
тонізує. Усуває сухість та лущення. Запобігає появі зморшок і значно коригує глибину наявних. 
Забезпечує активну профілактику передчасного старіння. Повертає шкірі здорове сяйво та почуття 
комфорту.
Домашнє застосування: 2-4 рази на тиждень. При вираженій сухості щодня. На вологі долоні видавіть 
2 мл маски, нанесіть на шкіру обличчя, шиї та декольте, легко помасажуйте 1-2 хвилини. Витримайте 
15-20 хвилин. Залишки змийте водою, після чого використовуйте тонік Piel Cosmeics за типом шкіри 
та нанесіть основний засіб догляду.

4

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=563
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/specialiste-nutrition-mask-prof/
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Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          •  Інтенсивний живильний коктейль для сухої та зневодненої шкіри
          •  Стимулююча процедура для контуру очей з ефектом корекції набряклості
          •  Зволожуюча процедура для чутливої шкіри
          •  Ревіталізуюча процедура з ефектом ANTI-AGE
          •  Інтенсивна ультраоновлювальна процедура

Маска компенсує порушення в епідермальному бар’єрі та вікові зміни у гідроліпідній мантії, 
таким чином відновлюючи захисні властивості шкіри.

Чому Nutrition?

Регенеруюча гель-маска 
Regeneration Gel-Mask

Упаковка: професійна аrt. 11474 - туба 150 мл;
домашня аrt. 0474 - туба 75 мл.
 
Призначення: препарат активної стимуляції регенерації для пошкодженої, атонічної та стресової 
шкіри.
Опис: легка емульсія медового кольору із фруктовим ароматом.
Активні інгредієнти: гліцерин, бетаїн, біокомплекс з Artemia Salina, вітаміни В3 та Е, гель алое вера, 
ретиніл пальмітат, олія насіння соняшника, пантенол, наносрібло, гіалуронова кислота.
Ефекти: сприятливо впливає на стан шкіри. Інтенсивно зволожує, живить. Тонізує, освіжає шкіру, 
покращує її структуру та рельєф. Підвищує еластичність та пружність, сприяє розгладжуванню 
зморшок. Має легку відбілюючу дію, покращує колір обличчя.
Домашнє застосування: 2-4 рази на тиждень. При вираженій сухості щодня. Нанесіть 2-3 мл маски на 
шкіру обличчя, шиї та декольте, легко помасажуйте 1-2 хвилини. Витримайте 20-25 хвилин. Залишки 
змийте водою, після чого використовуйте тонік Piel Cosmetics за типом шкіри та нанесіть основний 
засіб догляду.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          •  Інтенсивне зволоження для сухої та зневодненої шкіри
          •  Відновлююча процедура для сухої шкіри
          •  Інтенсивний живильний коктейль для сухої та зневодненої шкіри
          •  Інтенсивна омолоджувальна процедура проти мімічних зморшок для контуру очей
          •  Процедура корекції поствугрових ускладнень
          •  Оздоровлююча процедура для жирної та комбінованої шкіри
          •  Інтенсивна заспокійлива процедура для чутливої шкіри
          •  Антикуперозна процедура
          •  Очищувальна процедура з ефектом ANTI-AGE
          •  Інтенсивна ліфтингова процедура
          •  Очищаюча ультраоновлювальна процедура для всіх типів шкіри

5

Завдяки вивіреному багатокомпонентному складу, маска має потужну відновлюючу дію і 
ефективно працює навіть з вразливою шкірою після пілінгів, опіків, температурних стресів, 
мезотерапії та дермабразії.

Чому Regeneration?

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=564
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/professional-regeneration-mask/
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4 5

Заспокоююча маска 
Calm Mask

Упаковка: професійна аrt. 11472 - туба 150 мл;
домашня аrt. 0472 - туба 75 мл.

Призначення: препарат для зниження реактивності та зняття запалення для шкіри, схильної до 
чутливості.
Опис: крем сірого кольору із приємним ароматом.
Активні інгредієнти: гліцерин, гель алое вера, Seamollient®, каолін, грязь Мертвого моря, пантенол, 
оксид цинку, рослинний комплекс (обліпиха, гамамеліс, зелений чай, ехінацея, ромашка), бісаболол, 
камфора, ментол, шавлія, лемонграс.
Ефекти: володіє легким охолоджуючим, інтенсивним очищаючим і абсорбуючим діями. Ідеально 
підсушує, звужує пори, миттєво усуває почервоніння. Забезпечує ефективну профілактику 
виникнення незапальних та запальних елементів, зменшує ймовірність формування постакне. Маска 
відновлює та зміцнює епідермальний бар’єр, посилює природний захист, дещо знижує чутливість 
рецепторів. Зменшує виразність судинних проявів. Заспокоює та пом’якшує шкіру, не залишає 
почуття стягнутості.
Домашнє застосування: 2-4 рази на тиждень. При вираженій сухості - щодня. На вологі долоні 
візьміть 2-3 мл маски, нанесіть на шкіру обличчя, шиї та декольте, легко помасажуйте 1-2 хвилини. 
Витримайте 15-20 хвилин. Залишки змийте водою, після чого використовуйте тонік Piel Cosmetics за 
типом шкіри та нанесіть основний засіб догляду.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          •  Очищувальна процедура для жирної та комбінованої шкіри
          •  Ідеальне очищення
          •  Інтенсивна детокс процедура для жирної та комбінованої шкіри
          •  Антикуперозна процедура
          

Синергія компонентів забезпечує масці подвійну дію: з одного боку вона регулює вироблення 
шкірного сала, з другого — знижує підвищену чутливість. Що робить засіб незамінним для 
клієнтів з комбінованою, жирною та при цьому чутливою шкірою.

Чому Calm?

6

На момент друку каталогу продукція перебуває у процесі перекладу нову тару. Зображення та параметри деяких засобів 
можуть відрізнятися від товарів у наявності.

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=561
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/specialiste-calm-mask-prof/
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Маска з ефектом ліфтингу та відбілювання 
Lifting Mask

Упаковка: професійна аrt. 11471 - туба 150 мл; 
домашня аrt. 0471 - туба 75 мл. 

Призначення: препарат інтенсивної дії ліфтингу та відбілення для вікової шкіри.
Опис: маска білого кольору без запаху.
Активні інгредієнти: Seamollient®, гліцерин, олії манго та аргану, KAD-15™, вітамін Е, пептид SYN®-
AKE, гіалуронова кислота, наносрібло.
Ефекти: має винятковий омолоджуючий і освітлюючий ефект. «Оживляє» шкіру - запобігає 
зневодненню, значно сповільнює старіння, підтримує тонус та еластичність на належному рівні. 
Інтенсивно зволожує, пом’якшує, живить та заспокоює. Вирівнює рельєф та колір обличчя, 
розгладжує зморшки.
Домашнє застосування: 2-4 рази на тиждень. При вираженій сухості щодня. На вологі долоні візьміть 
2-3 мл маски, нанесіть на шкіру обличчя, шиї та декольте, легко помасажуйте 1-2 хвилини. Витримайте 
20-25 хвилин. Залишки змийте водою, після чого використовуйте тонік Piel Cosmetics за типом шкіри 
та нанесіть основний засіб догляду.

Професійне застосування у процедурах Piel Cosmetics:
          •  Ліфтингова процедура для контуру очей з ефектом корекції темних кіл
          •  Інтенсивна ліфтингова процедура
          •  Омолоджувальна процедура, що моделює, з botox-ефектом
          •  Освітлююча процедура з кератолітичним ефектом
          •  Інтенсивна відбілююча процедура
          •  Очищаюча ультраоновлювальна процедура для всіх типів шкіри

7

На додаток до глибокого ліфтингу, маска виражено коригує всі візуальні вікові зміни шкіри: 
мімічні та статичні зморшки, обвисання, гіперпігментацію. 

Чому Lifting?

6 7 8

На момент друку каталогу продукція перебуває у процесі перекладу нову тару. Зображення та параметри деяких засобів 
можуть відрізнятися від товарів у наявності.

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=562
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/specialiste-lifting-mask-prof/
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Маска для проблемної шкіри 
Anti-Blemish Mask 

Упаковка: професійна аrt. 11473 - туба 150 мл:
домашня аrt. 0473Т - туба 25мл.

Призначення: препарат інтенсивної імуномодулюючої дії та дії відлущення для проблемної шкіри.
Опис: маска коричневого кольору із приємним запахом.
Активні інгредієнти: гліцерин, каолін, цинк, біорозчинна сірка, саліцилова кислота, фарнезол, 
бісаболол, камфора, наносрібло, ефірні олії: чайне дерево, лаванда, лимон, розмарин.
Ефекти: має кератолітичну, виражену відлущуючу, себорегулюючу, заспокійливу та зволожуючу 
дію. Зменшує секрецію шкірного сала. Значно вирівнює рельєф та колір шкіри, зменшує діаметр 
пор та вираженість гіперпігментації. Активізує процеси відновлення, прискорює загоєння шкіри за 
будь-яких пошкоджень. Завдяки комплексу високоефективних інгредієнтів сприяє найшвидшому 
вирішенню наявних запальних елементів та забезпечує інтенсивну профілактику виникнення нових. За 
наявності одиничних запальних елементів на сухій та комбінованій шкірі маска може застосовуватися 
локально та комбінуватися з іншими масками. Має освіжаючий, зволожуючий, відновлюючий і легкий 
освітлюючий ефект, не підсушує.
Домашнє застосування: 2-4 рази на тиждень. На вологі долоні візьміть 2-3 мл маски, нанесіть на 
шкіру обличчя, шиї та декольте, легко помасажуйте 1-2 хвилини. Витримайте 10-15 хвилин. Залишки 
змийте водою, після чого використовуйте тонік Piel Cosmetics за типом шкіри та нанесіть основний 
засіб догляду.

Професійне застосування у процедурах* Piel Cosmetics:
          •  Балансуюча процедура для жирної та комбінованої шкіри
          •  Інтенсивна детокс процедура для жирної та комбінованої шкіри
          •  Оздоровлююча процедура для жирної та комбінованої шкіри
          •  Очищувальна процедура з ефектом ANTI-AGE
          •  Освітлююча процедура з кератолітичним ефектом

Маска ефективно прибирає запалення та звужує пори, не порушуючи структуру ліпідного 
бар’єру та функцію гідроліпідної мантії. Запобігає вторинне посилення сальної секреції.

8

Чому Anti-Blemish?

 Ліфтингова альгінатна маска 
 Lifting Algojet 

Упаковка: професійна аrt. А1500 - відерце 500 г;

Призначення: маска для всіх типів шкіри для контуру очей та губ з ефектом ліфтингу.
Опис: порошок блідо-бірюзового кольору із приємним запахом.
Активні інгредієнти: альгін, гіалуронова кислота, протеїни рису, морський колаген, ефірна олія 
троянди.
Ефекти: надає виражений омолоджуючий та інтенсивний ліфтинговий ефект. Стимулює процеси 
клітинного оновлення, нормалізує водний баланс шкіри, оптимально та глибоко зволожує. 
Ефективно протидіє процесам, спричиненим стресом та перевтомою. Усуває набряклість, покращує 
венозний та лімфовідтік. Підтягує овал, розгладжує зморшки, забезпечуючи їхнє заповнення.
Професійне застосування: розведіть 25г порошку у 80г води кімнатної температури (20°С). 
Розмішайте до отримання однорідної маси (консистенції негустої сметани).

АЛЬГІНАТНІ МАСКИ

1

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=560
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/specialiste-anti-blemish-mask-prof/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=551
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/a1500-alginatnaya-maska-s-gialuronovoj-kislotoj-dlya-kozhi-lica-kozhi-vokrug-glaz-i-gub/
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Швидко нанесіть маску на шию, обличчя та шкіру навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште 
маску на 20-25 хвилин і зніміть її одним цілим шаром плівкою, починаючи з шиї. Рекомендується 
використовувати маску на завершальному етапі косметичної процедури для посилення ефекту від 
нанесених засобів.

1

Заспокійлива альгінатна маска 
Sensitive Algojet

Упаковка: професійна аrt. А1501 - відерце 500 г.

Призначення: маска для всіх типів шкіри із підвищеною чутливістю.
Опис: порошок блідо-рожевого кольору із приємним запахом.
Активні інгредієнти: альгін, екстракт чорниці, вітамін С, ефірна олія ромашки, діатомовий мул.
Ефекти: знімає почервоніння, набряклість, ефективно заспокоює шкіру, попереджаючи та усуваючи 
подразнення. Підсилює кровообіг, сприяє розсмоктуванню інфільтратів, нормалізує функцію сальних 
залоз, стимулює загоєння та відновлення шкіри. Надає виражені ліфтинговий та anti-age ефекти. Має 
очищувальну, антибактеріальну, порозвужуючу та детокс дію, забезпечує профілактику виникнення 
запалення після мануальної або ультразвукової чистки.
Професійне застосування: розведіть 25г порошку у 80г води кімнатної температури (20°С). 
Розмішайте до отримання однорідної маси (консистенції негустої сметани). Швидко нанесіть 
маску на шию, обличчя та шкіру навколо очей, закінчуючи чолом. Залиште маску на 20-25 хвилин і 
зніміть її одним цілим, починаючи з шиї. Рекомендується використовувати маску на завершальному 
етапі косметичної процедури для посилення ефекту від нанесених засобів. Також маску доцільно 
використовувати після чистки всіх типів шкіри.

2

2

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=559
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/alginatnaya-maska-s-chernikoy-500/
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Масажний крем для обличчя 
Massage Cream Green Tea

Упаковка: професійна  аrt. 1040 - туба 250 мл.

Призначення: засіб для проведення масажу на шкірі всіх типів.
Опис: крем білого кольору із ароматом зеленого чаю.
Активні інгредієнти: гліцерин, гель алое вера, олія авокадо та кокосу, пантенол, сквалан, вітаміни Е та 
С, наносрібло, гіалуронова кислота, гліцин сої.
Ефекти: має потужну антиоксидантну, регенеруючу та протизапальну дію. Живить і омолоджує, 
покращує структуру та зовнішній вигляд шкіри. Надає їй гладкості, усуває лущення. Базовий засіб для 
проведення масажів будь-якого виду та тривалості. Композиція основних інгредієнтів, забезпечуючи 
поступове поглинання засобу шкірою, дозволяє досягти тривалого ковзання. Для досягнення 
оптимальних результатів необхідно використовувати у поєднанні із сироватками Piel Cosmetics 
(сироватка підбирається залежно від індивідуальних потреб шкіри клієнта).
Професійне застосування: нанесіть 5-10 мл крему на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте клієнта, 
проведіть масаж.

Крем для процедури RF-ліфтингу 
RF-lifting Cream

Упаковка: професійна аrt. 1035 - туба 250 мл.

Призначення: засіб проведення процедури RF-ліфтингу.
Опис: щільний крем білого кольору із нейтральним запахом.
Активні інгредієнти: гліцерин, вітамін Е, наносрібло, гіалуронова кислота.
Ефекти: підвищує ефективність процедур омолодження і коригування, мінімізує можливу реакцію 
шкіри на вплив, є чудовим контактним косметичним засобом. Завдяки ретельно підібраній комбінації 
активних інгредієнтів крем додатково зміцнює та тонізує шкіру, підвищуючи її еластичність. Регулює 
водний баланс, відновлюючи гідратацію на всіх рівнях. Повертає шкірі пружність, зменшує глибину 
зморшок. Для досягнення оптимальних результатів необхідно використовувати у поєднанні із 
сироватками Piel Cosmetics (сироватка підбирається залежно від індивідуальних потреб шкіри 
клієнта).
Професійне застосування: нанесіть 5-10 мл крему на очищену шкіру обличчя, шиї та декольте клієнта, 
провести процедуру RF-ліфтингу.

1

2

КРЕМИ

На відміну від засобів з гелевою текстурою, RF-крем створює умови для більш тривалого 
плавного та тіснішого контакту, а також забезпечує практично 100% захист шкіри. Активні 
компоненти у складі крему надають додатковий антиоксидантний та відновлюючий ефект під 
час процедури.

Чому RF-lifting?

Чому Massage Cream?

На відміну від масажних масел, крем підходить для проведення масажу за будь-якого типу 
шкіри. Не провокує закупорювання вивідних протоків сальних залоз. Ідеальний засіб для 
масажних технік, що вимагають фіксованого та глибокого опрацювання тканин.

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=567
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/rf-cream/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=568
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/massage-cream/
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Відновлюючий крем  
Hydra-Repair Cream 

Упаковка: професійна аrt. 1024 - туба 250 мл; 
домашня аrt. 024 - флакон airless з дозатором 50 мл.

Призначення: універсальний препарат для завершального етапу косметичних процедур для всіх типів 
шкіри.
Опис: крем білого кольору із натуральним запахом.
Активні інгредієнти: гідролізат протеїнів плаценти, гідролізат протеїнів шовку, гідролізат протеїнів 
сої, вітамін Е, пантенол, Hydraporine, олія макадамії та виноградних кісточок, гіалуронова кислота.
Ефекти: глибоко зволожує, пом’якшує та живить шкіру. Відновлює епідермальний бар’єр, захищає 
від втрати вологи. Захищає від кліматичних впливів та УФ-випромінювання. Попереджає утворення 
зморшок, бореться зі втратою пружності шкіри та її витонченням. Тонізує, активізує синтез колагену. 
Має потужну заспокійливу та протизапальну дію. Знижує інтенсивність реакції у відповідь шкіри 
на агресивні косметичні процедури. Вирівнює рельєф. Значно покращує загальний стан шкіри. 
Професійне застосування: рекомендується наносити на завершальному етапі процедур, доцільно 
використовувати після процедури пілінгу, мікродермабразії, мезотерапії.
Домашнє застосування: вранці та/або ввечері нанесіть 2 мл крему на обличчя та шию.

3

1 2 3

4 5

Ламелярна біодоступна основа робить крем ідеальним завершенням для косметичних 
процедур. Він швидко та без побічних ефектів засвоюється шкірою будь-якого типу.

Чому Hydra-Repair?

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=541
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/magnifique-hydra-repair-cream/
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Інтенсивний омолоджуючий крем  
Antiage SPF20 Cream

Упаковка: професійна аrt. 1034 - туба 250 мл;
домашня аrt. 034 - флакон airless з дозатором 50 мл.

Призначення: препарат для завершального етапу косметичних процедур з омолоджуючим
ефектом та фотопротекцією.
Опис: крем бежевого кольору із нейтральним запахом.
Активні інгредієнти: олія каріте (ши), гідролізат протеїнів плаценти, сечовина, пантенол, гліцерин, 
біокомплекс з Artemia Salina, комплекс вітамінів, екстракт гамамелісу та арніки, комплекс ретиноїдів, 
біотин, наносрібло, гіалуронова кислота, екстракт розмарину, гліцин і олія сої.
Ефекти: має виняткову зволожуючу, поживну, пом’якшуючу, заспокійливу, захисну дію на шкіру. 
Регенерує, підвищує пружність, розгладжує зморшки, перешкоджає старінню. Знижує реактивність 
шкіри, зменшує сприйнятливість шкіри до негативних факторів зовнішнього середовища. Має 
яскраво виражену антистресову та антиоксидантну дію. Знімає почервоніння, подразнення, лущення. 
Високоефективний засіб профілактики та корекції мімічних зморшок. Повертає шкірі відчуття 
виняткового комфорту.
Професійне застосування: рекомендується наносити на завершальному етапі процедур, після яких 
шкіра потребує фотопротекції.
Домашнє застосування: щодня вранці нанесіть 2 мл крему на обличчя та шию.

Сонцезахисний крем для обличчя
Spectrum Cream SPF 50

Упаковка: професійна аrt. 11502 - туба 150 мл;
домашня аrt. 0502 - флакон airless з дозатором 50 мл.

Призначення: препарат для завершального етапу косметичних процедур з регенеруючим ефектом 
та фотопротекцією.
Опис: легкий крем ніжно-жовтого кольору із тонким квітковим ароматом.
Активні інгредієнти: Комплекс фото стабільних фізичних та хімічних фільтрів, Hydraporine™, 
гіалуронова кислота, наносрібл, Вітамін Е, пантенол, біокомплекс з Artemia Salina, лецитин.
Ефекти: запобігає розвитку сонячних опіків. Забезпечує профілактику виникнення та подальшого 
посилення гіперпігментації. Протидіяє передчасному старінню, зокрема фотостарінню та появі 
зморшок. Активізує регенерацію, прибирає сухість, лущення та подразнення. Має легку текстуру, не 
залишає відчуття жирності та липкості. 
Професійне застосування: рекомендується наносити на завершальному етапі процедур, після яких 
шкіра потребує фотопротекції.
Домашнє застосування: нанесіть невелику кількість крему на чисту шкіру перед виходом на сонце. 
Поступово розподіліть крем. На пляжі оновлюйте SPF-захист кожні 2-3 години (залежно від типу та 
стану шкіри).

4

5

Крем містить збалансовану композицію хімічних та фізичних фільтрів, які перекривають 
негативну дію спектра UVA/UVB. Реструктуризує в’ялі тканини, забезпечуючи шкірі надійну 
фотопротекцію після косметичних процедур.

Чому Antiage SPF20?

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=548
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/rejuvenate-antiage-cream-professional/
https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=2295
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/spectrum-cream-spf-50-sontsezakhisniy-krem-dlya-oblichchya/


31

Завдяки спеціально розробленій гелевій основі пілінги Piel Cosmetics

          •  Не потребують передпілінгової підготовки
          •  Мають низький подразнюючий потенціал при максимальній ефективності
          •  Забезпечують поступове, безперервне та рівномірне проникнення препарату
          •  Відрізняються високою хімічною стабільністю формул

Підбір пілінгу проводиться індивідуально із врахуванням усіх протипоказань, залежить від стану шкіри 
пацієнта та очікуваного кінцевого результату, моделювати який фахівець може кількістю нанесених 
шарів.

Пілінги Piel Cosmetics призначені для проведення:
          •  Поверхневого пілінгу 

Вплив в основному в межах рогового шару, може доходити до шипуватого шару епідермісу. 
Під час проведення пілінгу ТСА це виражається переважно гіперемією та ділянками 
коагуляції - «фросту» у вигляді цяток і хмаринок.

•  Повноцінного поверхневого пілінгу
Повноцінний епідермоліз, вплив на весь епідерміс аж до рівня базальної мембрани. Під 
час проведення пілінгу ТСА на фоні гіперемії спостерігається досить рівномірний ефект 
“фросту” - коагуляції білкових структур епідермісу.

Для корекції значних естетичних недоліків складено інтенсивну програму пілінгів (стор. 43).

З метою значного потенціювання ефекту на завершальному етапі пілінгу технології Piel Cosmetics 
розробили стимулятор регенерації Gel Thermage. Він реструктуризує сполучну тканину, одночасно 
стимулюючи рівень дерми та епідермісу. Зменшує лущення, при цьому значно підвищуючи 
результативність пілінгу та забезпечуючи виражений ефект ліфтингу.

Для досягнення максимального результату Gel Thermage необхідно використовувати у домашньому 
постпілінговому догляді.

Загальні протипоказання:

• вагітність
• період лактації
• герпес в активній фазі
• бородавки в зоні проведення пілінгу
• пероральне застосування ізотетриноїну 
  протягом 3-6 місяців перед пілінгом

Глибина і рівномірність проникнення залежить не тільки від самого пілінг-препарату, але й від стану та 
типу шкіри, якості та завдань передпілінгового догляду і кількості нанесених шарів пілінг-препарату, у 
зв’язку з чим потрібно суворо дотримуватись рекомендацій щодо застосування пілінгів.

Увага: пілінги призначені лише для зовнішнього застосування. Необхідно уникати контакту з очима 
та слизовими оболонками. При попаданні в очі або слизові оболонки промити великою кількістю 
проточної води. Зберігати у недоступному для дітей місці. Лише для професійного використання. Не 
наносити на пошкоджену шкіру.

ПРОГРАМА ПОВЕРХНЕВИХ ХІМІЧНИХ 
ПІЛІНГІВ

• контагіозний молюск
• келоїдні рубці
• атопія
• екзема
• розацеа
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Рекомендована програма пілінгів в залежності від естетичного недоліку

Проблема Інтервал між 
процедурами Jessnerpeel ТСА&

АHАpeel
ТСА&
Glicopeel Lacticpeel

Jessner
Peel
ТСА&
АHАpeel

Jessner
peel
ТСА&
Glicopeel

Зморщена шкіра 10-14 днів 5-6
процедур

Фотостаріння 10-14 днів
1 етап:

2-4
процедури

2 етап:
2-4

процедури

Гіперкератоз 10-14 днів
1 етап:

2-3
процедури

2 етап:
2-4

процедури

Зміна рельєфу 
шкіри 14-21 день 3-4

процедури

Проблемна 
шкіра 10-14 днів

1 етап:
2-3

процедури

2 етап:
2-3

процедури

Гіперпігментація, 
зокрема УФ-
індукована

10-14 днів
1 етап:

2-3
процедури

2 етап:
3-4

процедури

Рубці, зокрема 
постакне 14-21 день

1 етап:
2-3

процедури

2 етап:
2-4

процедури

Розтяжки та стрії 14-21 день 10 
процедур

Атонічна шкіра 7-10 днів
2 етап:

2-3
процедури

1 етап:
2-3

процедури

Вікові зміни 
шкіри 14-21 день

1 етап:
1-2

процедури

2 етап:
1-2

процедури

3 етап:
1-2

процедури

Зневоднена і 
дрябла шкіра 10-14 днів

2 етап:
2-4

процедури

1 етап:
4-6

процедур

Статичні 
зморшки 14-21 день 4-6 

процедур

Проблемна 
реактивна шкіра 7-10 днів 4-6

процедур
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Нейтралізатор 
Gel Destress 

Упаковка: професійна аrt. 11422 - флакон із дозатором 100 мл; 
рН 8.0;

 Гель швидко, безпечно та ефективно нейтралізує дію кислоти.

Заспокоює та відновлює шкіру. Вже на етапі нейтралізації інтенсивно зволожує та активізує 
регенерацію.
Інгредієнти: екстракт арніки знімає запалення, заспокоює, має венотонічну дію. Знижує вираженість 
судинної реакції, зменшує набряк. Прискорює процес відновлення шкіри після пілінгу. Пригнічує 
синтез меланіну, коригуючи гіперпігментацію. Sodium PCA — компонент натурального зволожуючого 
фактора NMF шкіри. Нормалізує водно-ліпідний баланс, зберігає вологу в клітинах шкіри. Прискорює 
обмін речовин на клітинному рівні, уповільнює темпи старіння. Збільшує захисні властивості шкіри, 
підвищуючи стійкість до негативних зовнішніх факторів. Пантенол 75% при нанесенні на шкіру миттєво 
трансформується на пантотенову кислоту, життєво необхідну для активізації регенерації. Збирає 
воду. Глибоко проникаючи, забезпечує оптимальну гідратацію. Сприяє покращенню живлення клітин. 
Виконує виражену заспокійливу дію.
Спосіб застосування: Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Залишіть на 2-5 хв, залишки змийте водою за 
допомогою ватних дисків. За потреби використовуйте гель локально для нейтралізації дії кислоти в процесі 
пілінгу.

1

1

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=575
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Пілінг 
Jessnerpeel

Упаковка: професійна аrt. 9004 - скляний флакон із кришкою та піпеткою 30 мл; 
рН 1.5; Резорцин 14%, саліцилова кислота 14%, молочна кислота 18;

Прекрасно поєднується з іншими пілінгами і оптимально готує шкіру на первинному 
етапі.

Вирівнює рельєф, зменшує глибину зморшок і постакне. Коригує гіперпігментацію. Підтягує овал 
обличчя. Усуває запальне акне.
Інгредієнти: резорцин має кератолітичний і припікаючий ефект. Виконує епітелізуючу та загоювальну 
дію, стимулює регенерацію тканин. Усуває запальний процес завдяки стягуючому та антисептичному 
впливу. Пригнічує процес утворення меланіну, зменшуючи вираженість гіперпігментації. Саліцилова 
кислота має виражену кератолітичну дію як на поверхню шкіри, так і на фолікулярний гіперкератоз. 
Відкриває протоки сальних залоз та відновлює відтік себуму. Завдяки своїй ліпофільності саліцилова 
кислота усуває запалення та пригнічує мікробну флору на рівні самої сальної залози. Прискорює 
процеси регенерації, посилюючи мікроциркуляцію. Молочна кислота збирає та утримує вологу, 
створюючи ефект збалансованого зволоження в епідермісі (компонент NMF). Активізує імунітет 
і синтез церамідів, відновлюючи бар’єрні властивості шкіри. Нормалізує процес ороговіння в 
епідермісі. Виконує протизапальну та антимікробну дію, повертаючи гідроліпідній мантії слабокислий 
показник рН. Зменшує щільність комедонів та розмір пор.
Показания:

• зморщена шкіра 
• фотостаріння
• гіперкератоз
• зміна рельєфу шкіри

Протипоказання: Загальні до застосування пілінгів, а також гіперчутливість до саліцилової кислоти 
та резорцину.
Постпілінговий домашній догляд
При корекції гіперпігментації

Денний догляд: нанести антиоксидантну сироватку з екстрактом плаценти та вітамінами С+Е Antiox 
(арт. 002) і денний крем з матуючим ефектом Matte SPF20 (арт. 004).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421).

При проблемній шкірі
Денний догляд: нанести сироватку для проблемної шкіри Salvation (арт. 036) та крем для проблемної 
шкіри Basic Treat (арт. 037).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421).

При корекції вікових змін
Денний догляд: нанести інтенсивно зволожуючу сироватку гіалуронової кислоти 1% Gialur 1% (арт. 001) або 
ультраревіталізуючу сироватку Mesoprof (арт. 021). Зверху нанести інтенсивний омолоджуючий крем Antiage 
SPF20 (арт. 034).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421).

 

• проблемна шкіра
• гіперпігментація, зокрема УФ-індукована
• рубці, зокрема постакне
• розтяжки та стрії

2

2

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=549
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/piling-jessnerpeel/
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Протокол проведення пілінгу

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: демакіяж, очищення

1018 Очищуючий гель для зняття 
макіяжу Cleansing Gel 3 in 1
1017 Міцелярна вода Micellar  Water

Нанесіть 2 мл гелю на шкіру обличчя і шиї
та проведіть інтенсивне очищення. Нанесіть 2 мл 
міцелярної води на ватні диски
та проведіть демакіяж області навколо очей. 
Ретельно змийте. Просушіть обличчя паперовими 
серветками.

2 етап: пілінг

9004 Пілінг Jessnerpeel

Нанесіть 2 мл пілінгу тонким шаром на обличчя та 
шию. Час експозиції: від 3 до 10 хвилин. Залишки 
ретельно зніміть за допомогою насухо віджатих  
вологих ватних дисків. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка. Результат можна моделювати в 
залежності від кількості нанесених шарів пілінгу.

3 етап: відновлення, регуляція

11422 Нейтралізатор Gel Destress

Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Залишіть на 
2-5 хв, залишки змийте водою за допомогою ватних 
дисків. За потреби
використовуйте гель локально для нейтралізації дії 
кислоти в процесі пілінгу.

4 етап: активізація, стимуляція

1012 Тонік для всіх типів шкіри Silver 
Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерації Gel 
Thermage
А1501 Заспокійлива альгінатна маска 
Sensitive Algojet

Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка. 
Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Поверх гелю 
нанесіть альгінатну маску: розведіть 25 г порошку на 
90 г води кімнатної температури (20°С), розмішайте 
до отримання однорідної маси, нанесіть маску на 
шию, обличчя та область навколо очей, закінчуючи 
чолом. Залишіть на 20-25 хвилин. Зніміть знизу-
вгору.

5 етап: зволоження, захист

1034 Інтенсивний омолоджуючий 
крем Antiage SPF20 при проведенні 
пілінгу вдень
1024 Відновлюючий крем Hydra-Re-
pair під час проведення пілінгу у 
вечірній час

Нанесіть 2 мл крему на обличчя та шию.
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Пілінг 
ТСА&АHАpeel

Упаковка: професійна аrt. 9001 - скляний флакон із кришкою та піпеткою 30 мл; 
рН 1.0;  ТСА 15%, комплекс АНА 5% (гліколева 40%, молочна 10%, лимонна 10%, 
яблучна 5% і винна 5%  кислоти)

Підходить для шкіри всіх типів і має короткий реабілітаційний період.

Очищує, зменшує діаметр пор. Інтенсивно зволожує. Вирівнює рельєф, розгладжує дрібні та зменшує 
глибину середньо-глибоких зморшок. Підтягує та освітлює шкіру. Коригує рубці, постакне та 
гіперпігментацію. Усуває запалення.
Інгредієнти: трихлороцтова кислота викликає коагуляцію білкових структур, надаючи виражений 
припікаючий та ексфоліюючий ефекти. Покращує еластичність, активізуючи судини мікроциркуляторного 
русла з подальшим підвищенням гідратації та неоколагенезу. Гліколева кислота активізує процес поділу 
базальних кератиноцитів та стимулює синтез колагену та глікозаміногліканів фібробластами. Молочна 
кислота збільшує загальну кількість церамідів, стимулює синтез церамідів типу 1, відновлюючи бар’єрні 
функції рогового шару. Інтенсивно зволожує (компонент NMF). Прискорює процеси відлущування 
та регенерації. Освітлює. Лимонна кислота надає стягуючу, очищувальну та відбілюючу дії. Яблучна 
кислота має антиоксидантні, очищаючі, зволожуючі, протизапальні та стягуючі властивості. Винна 
кислота відбілює та очищує. Забезпечує виражені антиоксидантні та протизапальні ефекти. Екстракт 
арніки знімає запалення, заспокоює, має венотонічну дію. Знижує вираженість судинної реакції, 
зменшує набряк. Прискорює процес відновлення шкіри після пілінгу. Пригнічує синтез меланіну, 
коригуючи гіперпігментацію.
Показання

• атонічна шкіра
• фотостаріння
• гіперкератоз
• зміна рельєфу шкіри

Протипоказання
Загальні для застосування пілінгів.
Постпілінговий домашній догляд 
При корекції гіперпігментації

Денний догляд:  нанести антиоксидантну сироватку з екстрактом плаценти та вітамінами С+Е Antiox 
(арт. 002) і денний крем з матуючим ефектом Matte SPF20 (арт. 004).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421).

При проблемній шкірі
Денний догляд: нанести сироватку для проблемної шкіри Salvation (арт. 036) та крем для проблемної 
шкіри Basic Treat (арт. 037).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421).

• проблемна шкіра
• гіперпігментація, зокрема УФ-індукована
• рубці, зокрема постакне

3

3

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=572
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/piling-tsa-ahapeel/
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При корекції вікових змін
Денний догляд: нанести інтенсивно зволожуючу сироватку гіалуронової кислоти 1% Gialur 1% (арт. 
001) або ультраревіталізуючу сироватку Mesoprof (арт. 021) та інтенсивний омолоджуючий крем Antiage 
SPF20 (арт. 034).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421).

Протокол проведення пілінгу

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: демакіяж, очищення

1018 Очищуючий гель для зняття 
макіяжу Cleansing Gel 3 in 1
1017 Міцелярна вода Micellar  Water

Нанесіть 2 мл гелю на шкіру обличчя і шиї
та проведіть інтенсивне очищення. Нанесіть 2 мл 
міцелярної води на ватні диски
та проведіть демакіяж області навколо очей. 
Ретельно змийте. Просушіть обличчя паперовими 
серветками.

2 етап: пілінг

9001 Пілінг ТСА&АHАpeel

Нанесіть 2 мл пілінгу тонким шаром на обличчя та 
шию. Час експозиції: від 3 до 10 хвилин. Залишки 
ретельно зніміть за допомогою насухо віджатих  
вологих ватних дисків. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка. Результат можна моделювати в 
залежності від кількості нанесених шарів пілінгу.

3 етап: відновлення, регуляція

11422 Нейтралізатор Gel Destress  

Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Залишіть на 
2-5 хв, залишки змийте водою за допомогою ватних 
дисків. За потреби
використовуйте гель локально для нейтралізації дії 
кислоти в процесі пілінгу.

4 етап: активізація, стимуляція

1012 Тонік для всіх типів шкіри Silver 
Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерації Gel 
Thermage
А1501 Заспокійлива альгінатна маска 
Sensitive Algojet

Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка. 
Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Поверх гелю 
нанесіть альгінатну маску: розведіть 25 г порошку на 
90 г води кімнатної температури (20°С), розмішайте 
до отримання однорідної маси, нанесіть маску на 
шию, обличчя та область навколо очей, закінчуючи 
чолом. Залишіть на 20-25 хвилин. Зніміть знизу-
вгору.

5 этап: увлажнение, защита

1034 Інтенсивний омолоджуючий 
крем Antiage SPF20 при проведенні 
пілінгу в денний час
1024 Відновлюючий крем Hydra-Re-
pair під час проведення пілінгу у 
вечірній час

Нанесіть 2 мл крему на обличчя та шию.
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Пілінг 
TCA&Glicopeel

Упаковка: професійна аrt. 9002 - скляний флакон із кришкою та піпеткою 30 мл; 
рН 0.8; ТСА 20%, гліколева кислота 5%;

Пілінг забезпечує інтенсивний ефект ліфтингу з коротким періодом реабілітації.
Комплексно впливає на вікові зміни: вирівнює рельєф, розгладжує зморшки, забезпечує ефект 
біоревіталізації. Інтенсивно коригує гіперпігментацію, зокрема УФ-залежну. Зменшує явища 
гравітаційного птозу.
Інгредієнти: трихлороцтова кислота викликає коагуляцію білкових структур, надаючи виражений 
припікаючий та ексфоліюючий ефекти. Покращує еластичність, активізуючи судини мікроциркуляторного 
русла з подальшим підвищенням гідратації та неоколагенезу. Гліколева кислота активізує процес поділу 
базальних кератиноцитів та стимулює синтез колагену та глікозаміногліканів фібробластами. Екстракт 
арніки знімає запалення, заспокоює, має венотонічну дію. Знижує вираженість судинної реакції, 
зменшує набряк. Прискорює процес відновлення шкіри після пілінгу. Пригнічує синтез меланіну, 
коригуючи гіперпігментацію.
Показання

• вікові зміни шкіри
• гіперкератоз
• зміна рельєфу шкіри

Протипоказання
Загальні для застосування пілінгів
Постпілінговий домашній догляд
При корекції гіперпігментації

Денний догляд:   нанести антиоксидантну сироватку з екстрактом плаценти та вітамінами С+Е Antiox 
(арт. 002) і денний крем з матуючим ефектом Matte SPF20 (арт. 004).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421) на 25-30 хвилин, змити. 
Нанести відновлюючий крем Hydra-Repair (арт. 024).

При проблемній шкірі
Денний догляд: нанести сироватку для проблемної шкіри Salvation (арт. 036)       та крем для 
проблемної шкіри Basic Treat (арт. 037).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421) на 25-30 хвилин, потім 
змити. Нанести сироватку для проблемної шкіри Salvation (арт. 036) та крем для проблемної шкіри 
Basic Treat (арт. 037).

При корекції вікових змін
Денний догляд: нанести інтенсивно зволожуючу сироватку гіалуронової кислоти 1% Gialur 1% (арт. 001) або 
ультраревіталізуючу сироватку Mesoprof (арт. 021) Зверху нанести інтенсивний омолоджуючий крем Antiage 
SPF20 (арт. 034).
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421) на 25-30 хвилин, потім змити. 
Нанести інтенсивно зволожуючу сироватку гіалуронової кислоти 1% Gialur 1% (арт. 001) і відновлюючий крем 
Hydra-Repair (арт. 024).

• гіперпігментація, зокрема УФ-індукована
• рубці,зокрема постакне
• розтяжки та стрії

4

4
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Протокол проведення пілінгу

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: демакіяж, очищення

1018 Очищуючий гель для зняття 
макіяжу Cleansing Gel 3 in 1
1017 Міцелярна вода Micellar  Water

Нанесіть 2 мл гелю на шкіру обличчя і шиї
та проведіть інтенсивне очищення. Нанесіть 2 мл 
міцелярної води на ватні диски
та проведіть демакіяж області навколо очей. 
Ретельно змийте. Просушіть обличчя паперовими 
серветками.

2 етап: пілінг

9002 Пілінг ТСА&Glicopeel

Нанесіть 2 мл пілінгу тонким шаром на обличчя та 
шию. Час експозиції: від 3 до 10 хвилин. Залишки 
ретельно зніміть за допомогою насухо віджатих  
вологих ватних дисків. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка. Результат можна моделювати в 
залежності від кількості нанесених шарів пілінгу.

3 етап: відновлення, регуляція

11422 Нейтралізатор Gel Destress  

Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Залишіть на 
2-5 хв, залишки змийте водою за допомогою ватних 
дисків. За потреби
використовуйте гель локально для нейтралізації дії 
кислоти в процесі пілінгу.

4 етап: активізація, стимуляція

1012 Тонік для всіх типів шкіри Silver 
Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерації Gel 
Thermage
А1501 Заспокійлива альгінатна маска 
Sensitive Algojet

Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка. 
Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Поверх гелю 
нанесіть альгінатну маску: розведіть 25 г порошку на 
90 г води кімнатної температури (20°С), розмішайте 
до отримання однорідної маси, нанесіть маску на 
шию, обличчя та область навколо очей, закінчуючи 
чолом. Залишіть на 20-25 хвилин. Зніміть знизу-
вгору.

5 етап: зволоження, захист

1034 Інтенсивний омолоджуючий 
крем Antiage SPF20 при проведенні 
пілінгу в денний час
1024 Відновлюючий крем Hydra-Re-
pair під час проведення пілінгу у 
вечірній час

Нанесіть 2 мл крему на обличчя та шию.
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Пілінг 
Lacticpeel

Упаковка: професійна аrt. 9003 - скляний флакон із кришкою та піпеткою 30 мл; 
рН 2.8; Молочна кислота 70%

  Ідеальний пілінг для чутливої, реактивної шкіри та контуру очей.
Має потужну заспокійливу та зволожуючу дію. Значно покращує якість шкіри, підвищуючи її тонус та 
еластичність, розгладжує дрібні зморшки. Усуває та запобігає запаленню. Забезпечує профілактику та 
корекцію постакне. Вирівнює рельєф і колір.
Інгредієнти: молочна кислота збільшує загальну кількість церамідів, стимулює синтез церамідів типу 1, 
відновлюючи ліпідні міжклітинні пласти рогового шару. Інтенсивно зволожує (компонент NMF). Прискорює 
процеси відлущування та регенерації. Освітлює. Прискорює процес оновлення клітин шкіри. Екстракт 
арніки знімає запалення, заспокоює, має венотонічну дію. Знижує вираженість судинної реакції, зменшує 
набряк. Прискорює процес відновлення шкіри після пілінгу. Пригнічує синтез меланіну, коригуючи 
гіперпігментацію.
Показання

• зневоднена і дрябла шкіра
• статичні зморшки
• фотостаріння

Протипоказання
Загальні для застосування пілінгів.
Постпілінговий домашній догляд
Зневоднена та дрябла шкіра, корекція вікових змін

Денний догляд: нанести інтенсивно зволожуючу сироватку гіалуронової кислоти 1% Gialur 1% (арт. 001), доцільно 
використовувати двічі на день при сухості та зневодненості, або ультраревіталізуючу сироватку Mesoprof (арт. 
021), найкраще підходить при зневодненій віковій шкірі. Зверху нанести денний живильний крем Nutrition 
Нічний догляд: нанести стимулятор регенерації Gel Thermage (арт. 0421) на 25-30 хвилин, потім змити. 
Нанести інтенсивно зволожуючу сироватку гіалуронової
кислоти 1% Gialur 1% (арт. 001) и відновлюючий крем Hydra-Repair (арт.  024).

Реактивна шкіра
Денний догляд: нанести антикуперозну сироватку Anti Сouperose (арт. 0451), рекомендується 
використовувати для корекції судинного малюнку, зняття подразнення та підвищеної чутливості 
шкіри, або 4-х рівневий активізуючий комплекс 4D Elixir DNA of Youth (арт. 045), призначений для 
вирівнювання кольору шкірних покривів, зняття підвищеної чутливості та лущення. Зверху нанести 
заспокійливий крем з натуральним SPF Destress (арт. 005).
Нічний догляд: нанести антикуперозну сироватку Anti Сouperose (арт. 0451), рекомендується 
використовувати для корекції судинного малюнку, зняття подразнення та підвищеної чутливості 
шкіри. Зверху нанести заспокійливий крем з натуральним SPF Destress (арт. 005), який більше 
підходить для власників жирної та комбінованої шкіри, або відновлюючий крем Hydra-Repair (арт. 
024), який більше підходить для власників нормальної та сухої шкіри.

• гіперкератоз
• проблемна реактивна шкіра

5

5

https://ua.pielcosmetics.com/cart/?product_id=574
https://ua.pielcosmetics.com/catalog/product/piling-lacticpeel/
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Протокол проведення пілінгу

Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: демакіяж, очищення

1018 Очищуючий гель для зняття 
макіяжу Cleansing Gel 3 in 1
1017 Міцелярна вода Micellar  Water

Нанесіть 2 мл гелю на шкіру обличчя і шиї
та проведіть інтенсивне очищення. Нанесіть 2 мл 
міцелярної води на ватні диски
та проведіть демакіяж області навколо очей. 
Ретельно змийте. Просушіть обличчя паперовими 
серветками.

2 етап: пілінг

9003 Пілінг Lacticpeel

Нанесіть 2 мл пілінгу тонким шаром на обличчя та 
шию. Час експозиції: від 3 до 10 хвилин. Залишки 
ретельно зніміть за допомогою насухо віджатих  
вологих ватних дисків. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка. Результат можна моделювати в 
залежності від кількості нанесених шарів пілінгу.

3 етап: відновлення, регуляція

11422 Нейтралізатор Gel Destress  

Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Залишіть на 
2-5 хв, залишки змийте водою за допомогою ватних 
дисків. За потреби використовуйте гель локально 
для нейтралізації дії кислоти в процесі пілінгу.

4 етап: активізація, стимуляція

1012 Тонік для всіх типів шкіри Silver 
Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерації Gel 
Thermage
А1501 Заспокійлива альгінатна маска 
Sensitive Algojet

Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка. 
Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Поверх гелю 
нанесіть альгінатну маску: розведіть 25 г порошку на 
90 г води кімнатної температури (20°С), розмішайте 
до отримання однорідної маси, нанесіть маску на 
шию, обличчя та область навколо очей, закінчуючи 
чолом. Залишіть на 20-25 хвилин. Зніміть знизу-
вгору.

5 етап: зволоження, захист

1034 Інтенсивний омолоджуючий 
крем Antiage SPF20 при проведенні 
пілінгу в денний час
1024 Відновлюючий крем Hydra-Repair 
під час проведення пілінгу у вечірній 
час

Нанесіть 2 мл крему на обличчя та шию.
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Необхідні засоби Опис процедури

1 етап: демакіяж, очищення

1018 Очищуючий гель для зняття 
макіяжу Cleansing Gel 3 in 1
1017 Міцелярна вода Micellar  Water

Нанесіть 2 мл гелю на шкіру обличчя і шиї
та проведіть інтенсивне очищення. Нанесіть 2 мл 
міцелярної води на ватні диски
та проведіть демакіяж області навколо очей. 
Ретельно змийте. Просушіть обличчя паперовими 
серветками.

2 етап: пілінг

9004 Пілінг Jessnerpeel

9001 Пілінг ТСА&АHАpeel або
9002 Пілінг ТСА&Glicopeel

Нанесіть 2 мл пілінгу тонким шаром на обличчя та 
шию. Час експозиції: від 3 до 10 хвилин. Залишки 
ретельно зніміть за допомогою насухо віджатих  
вологих ватних дисків.  Просушіть обличчя 
паперовими серветками. Потім нанесіть 2 мл пілінгу 
ТСА&АHАpeel або ТСА&Glicopeel.
Час експозиції: від 3-5 до 10 хвилин.
Залишки ретельно змийте водою за допомогою 
змінних ватних дисків. Протонізуйте шкіру обличчя 
та шиї 2 мл тоніка. Результат можна моделювати в 
залежності від кількості нанесених шарів пілінгу.

3 етап: відновлення, регуляція

11422 Нейтралізатор Gel Destress

Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Залишіть на 
2-5 хв, залишки змийте водою за допомогою ватних 
дисків. За потреби використовуйте гель локально 
для нейтралізації дії кислоти в процесі пілінгу.

4 етап: активізація, стимуляція

1012 Тонік для всіх типів шкіри Silver 
Aqua Tonic
11421 Стимулятор регенерації Gel 
Thermage
А1501 Заспокійлива альгінатна маска 
Sensitive Algojet

Протонізуйте шкіру обличчя та шиї 2 мл тоніка. 
Нанесіть 3 мл гелю на обличчя та шию. Поверх гелю 
нанесіть альгінатну маску: розведіть 25 г порошку на 
90 г води кімнатної температури (20°С), розмішайте 
до отримання однорідної маси, нанесіть маску на 
шию, обличчя та область навколо очей, закінчуючи 
чолом. Залишіть на 20-25 хвилин. Зніміть знизу-
вгору.

5 етап: зволоження, захист

1034 Інтенсивний омолоджуючий 
крем Antiage SPF20 при проведенні 
пілінгу в денний час
1024 Відновлюючий крем Hydra-Re-
pair під час проведення пілінгу у 
вечірній час

Нанесіть 2 мл крему на обличчя та шию.

Інтенсивна програма пілінгів
Протокол проведення



ДОВІДНИК
АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ



ДОВІДНИК АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ:

Інгредієнт Властивості Входить до складу

Acnacidol™

Біотехнологічний комплекс з винятковими 
себорегулюючими, антибактеріальними 
та протигрибковими властивостями. 
Безпосередньо впливає на propionibacte-
rium acnes.

• очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019) 

• Сироватка для проблемної шкіри / 
Salvation Serum art. 1136 (036)

Artemia Salina 
біокомплекс 
(планктон) 

Інноваційний інгредієнт, що створює 
унікальні умови для самовідновлення 
шкіри та зменшення видимих ознак 
старіння. Джерело високоенергетичних 
сполук та речовин, що беруть участь у 
побудові клітинних структур. Стимулює 
обмін речовин, зміцнює структуру шкіри, 
збільшує пружність, зменшує глибину 
зморшок. Чудово зволожує шкіру і 
захищає від дії вільних радикалів. Сприяє 
оновленню клітинного складу епідермісу. 
Стимулює утворення міжклітинних 
компонентів дерми: збільшує вироблення 
колагену на 54% та фібронектину на 27%.

• Ультраревіталізуюча сироватка / 
Mesoprof Serum art. 1121 (021) 

• Зволожуюча сироватка з ліфтинг-
ефектом / Hydralifter Serum art. 1127 
(027) 

• Ультразволожуюча гель-маска / 
Ultramoister Gel Mask art. 11475 (2475, 
0475) 

• Регенеруюча маска / Regeneration 
Mask art. 11474 (2474, 0474) 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Antiage SPF20 Cream art. 1034(034)

Hydraporine

Інтелектуальний комплекс, надає 
інтенсивну зволожуючу дію, активізуючи 
два основних механізми гідратації шкіри. 
Стимулює синтез гіалуронової кислоти 
та аквапорину-3, який формує канали 
зрошення, покращує транспорт води між 
клітинами та оптимізує доставку води з 
дерми до епідермісу.

• Ультразволожуюча гель-маска / 
Ultramoister Gel-Mask art. 11475 (0475)

KAD-15™

Похідний компонент койєвої кислоти. 
Переважає над арбутином та койєвою 
кислотою за ступенем впливу на 
гіперпігментацію. Гальмує процес утворення 
меланіну, інтенсивно знижуючи активність 
ферменту тирозинази. Нетоксичний, не 
подразнює шкіру, не дає побічних ефектів.

• Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом / Lifting Mask art. 11471 (0471)

Micromatrix® 
Fractile

Трансдермальний агент, полімерний 
аніонний матричний комплекс 
полісахаридів. Забезпечує транспортування 
речовин через клітинні мембрани у глибокі 
шари. Значно підвищує проникнення у 
шкіру активних інгредієнтів косметичних 
засобів. Інноваційний засіб, спеціально 
розроблений для транспортування 
активних речовин через ліпідний шар шкіри 
та клітинні мембрани безпосередньо у 
клітини. 

• Сироватка-провідник, активатор / 
Enhancer G2 Serum art. 1142 (042)
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Інгредієнт Властивості Входить до складу

Seamollient® 

Унікальний полісахаридний біокомплекс 
24-годинного зволоження та захисту 
від стресу на основі бурих водоростей. 
Забезпечує миттєве підвищення гідратації 
на клітинному рівні та зберігає цей 
ефект тривалий час. Стимулює процеси 
регенерації, вирівнює рельєф шкіри. 

• Живильна маска / Nutrition Mask art. 
11477 (2477, 0477) 

• Заспокійлива маска / Calm Mask art. 
11472 (2472, 0472) 

• Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом / Lifting Mask art. 11471 (0471)

• Стимулятор регенерації / Gel Ther-
mage art. 11421 (0421)

SYN®-AKE

Високотехнологічний продукт, синтетичний 
аналог пептиду змії. Пептид SYN®-
AKE розслаблює мімічну мускулатуру, 
розгладжує дрібні мімічні зморшки та 
активно перешкоджає утворенню нових. 
Безпечна альтернатива ін’єкціям botox. 
Зменшує глибину зморшок в зоні біля 
чола до 52% лише за 28 днів. Помітно 
зменшує мімічні складки в області рота та 
«гусячі лапки» в області очей. Ефективно 
розгладжує та зміцнює шкіру, вирівнює її 
тон.

• Сироватка проти мімічних зморшок 
/Botolifter Serum art. 1041 (041) 

• Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом / Lifting Mask art. 11471 (2471, 

0471)

Бетаїн

Підтримує електролітний баланс у 
клітинах, утримуючи молекули води у них 
та дозволяючи їм просочуватися крізь 
клітинні мембрани. Оптимально зволожує. 
Зменшує подразнення шкіри, пом’якшує, 
розгладжує, прискорює процеси 
загоєння. 

• очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019) 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії/ Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047) 

• Регенеруюча гель-маска / Regenera-
tion Gel-Mask art. 11474 (2474, 0474)

Бісаболол

Знімає подразнення, зменшує 
почервоніння та заспокоює шкіру. Має 
протизапальну та антибактеріальну дію. 
Активізує регенерацію, сприяє швидкому 
відновленню шкіри, знижує утворення 
меланіну. Покращує проникнення у 
глибокі шари активних інгредієнтів, що 
використовуються у комбінації з ним. 
Потужний антиоксидант. 

• Заспокійлива маска / Calm Mask 
art. 11472 (2472, 0472)

• Маска для проблемної шкіри /
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)

Біотин
Знімає запалення та подразнення, усуває 
почервоніння. Сприяє регенерації, тонізує. 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age  SPF20 Cream art. 1034 (034)

Біорозчинна 
сірка

Стимулює синтез колагену, підвищує 
тонус та еластичність. Активізує процес 
регенерації. Знімає лущення шкіри та 
алергічні реакції на агресивні фактори 
навколишнього середовища. Має 
протизапальний та антибактеріальний 
ефект. Підсушує, нормалізує секрецію 
шкірного сала. Вирівнює рельєф та тон 
шкіри, прибирає почервоніння.

• Маска для проблемної шкіри /
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)
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Вітамін Е

Потужний антиоксидант, надійно захищає 
клітинні мембрани, зупиняє процес 
перекисного окиснення ліпідів, має 
регенеруючу та протизапальну дію, 
живить та омолоджує шкіру. 

• Зволожуюча сироватка з ефектом 
ліфтинг / Hydralifter Serum art. 1127 
(027) 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії / Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047) 

• Живильна маска / Nutrition Mask art. 
11477 (2477, 0477) 

• Регенеруюча маска / Regeneration 
Mask art. 11474 (2474, 0474) 

• Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом / Lifting Mask art. 11471 (2471, 
0471) 

• Крем для процедури RF-ліфтингу /
RF-lifting Cream art. 1035 

• Масажний крем для обличчя / Mas-
sage Cream Green Tea art. 1040 

• Відновлюючий крем / Hydra-Repair 
Cream art. 1024 (024)

Вітамін С

Має інтенсивну омолоджуючу та 
регенеруючу дію. Стимулює синтез 
колагену. Активізує мікроциркуляцію, 
покращує венозний та лімфовідтік, 
зміцнює судинну стінку, усуває 
набряклість. Відновлює та підтримує 
оптимальний рівень зволоження. 
Має потужну антиоксидантну, 
імуномодулюючу та протизапальну 
дію. Ефективно протидіє процесам, що 
спричинені стресом та перевтомою. 
Дещо знижує синтез меланіну, 
вирівнюючи колір шкірного покриву. 

• Зволожуюча сироватка з ефектом 
ліфтинг / Hydralifter Serum art. 1127 
(027) 

• Живильна маска / Nutrition Mask art. 
11477 (2477, 0477) 

• Заспокійлива альгінатна маска / 
Sensitive Algojet art. А1501

• Масажний крем для обличчя / Mas-
sage Cream Green Tea art. 1040

Комплект із 
водоростей

Стимулює природні функції шкіри, 
оновлення та регенерацію. Взаємодіє 
з відновними системами шкіри, 
враховуючи природні процеси, 
що відбуваються в ній. Підсилює 
оксигенацію, насичує шкіру вітамінами, 
мікро- та макроелементами, 
підвищує клітинну активність, 
зміцнює та впорядковує структуру 
дермального матриксу. Діючи на 
клітинному рівні, регулює баланс 
та активність ліпідів. Відновлює 
якісні та кількісні характеристики 
епідермального бар’єру. Значно 
знижує трансепідермальну втрату 
води, запобігаючи зневодненню. Має 
виняткові вологоутримуючі властивості. 

• Ензимний пілінг крем-маска / 
Peeling Detox Cream-Mask art. 1146 
(2046, 046) 

• Зволожуюча сироватка з ефектом 
ліфтинг / Hydralifter Serum art. 1127 
(027) 
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Активізує мікроциркуляцію та процеси 
детоксикації. Зміцнює судинну стінку, 
знижує проникність та крихкість 
капілярів.

Гель алое 
вера

Забезпечує багаторівневий захист 
шкіри. Створює вологоутримуючу 
фізіологічну плівку, що захищає, у тому 
числі, від УФ-випромінювання. Підвищує 
гідратацію у глибоких шарах шкіри. 
Стимулює відповідальні за імунітет 
клітини Лангерганса. Має потужну 
антиоксидантну дію. 

• Очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019) 

• Ензимний пілінг крем-маска / Detox 
Peeling Mask art. 1146 (2046, 046) 

• Гідруючий Гель з алое вера / Hydro-
genating Gel with Aloe Vera art. 1003 

• Еліксир-сироватка для проблемної 
шкіри / Serum Salvation art. 1136 (036) 

• Живильна маска / Nutrition Mask art. 
11477 (2477, 0477) 

• Регенеруюча гель-маска / Regen-
eration Gel-Mask art. 11474 (2474, 0474) 

• Масажний крем для обличчя / Mas-
sage Cream Green Tea art. 1040

• Стимулятор регенерації / Gel Ther-
mage art. 11421 (0421)

Гідролізат 
колагену

Має інтенсивну зволожуючу дію, 
значно покращує рельєф та структуру 
шкіри. Підвищує тонус та еластичність, 
розгладжує зморшки, дещо освітлює. 
Забезпечує моментальне видиме 
підтягування шкіри - ефект біологічного 
армування. 

• Сироватка проти мімічних зморшок 
/Botolifter Serum art. 1041 (041) 

• Зволожуюча сироватка з ефектом 
ліфтинг / Hydralifter Serum art. 1127 
(027) 

• Сироватка для проблемної шкіри/
Salvation Serum art. 1136 (036) 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії/ Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047) 

• Ліфтингова маска альгінатна / 
Lifting Algojet art. А1500

Гідролізат 
протеїнів 
пшениці

Утворює тонку пористу гідрофільну 
фізіологічну плівку на поверхні шкіри. 
Інтенсивно зволожує та захищає від 
зневоднення. Стимулює оновлення клітин 
та відновлення пошкодженого колагену, 
зміцнює імунну систему шкіри. Помітно 
покращує стан, рельєф та колір шкіри. 
Має потужну омолоджуючу, тонізуючу та 
ліфтингову дію. 

• Зволожуюча сироватка з ефектом 
ліфтинг  / Hydralifter Serum art. 1127 
(027)
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Гідролізат 
протеїнів 
плаценти

Не має аналогів природний активатор 
відновлення енергетичного потенціалу і 
життєвих сил шкіри, що в’яне. Регенерує 
та активізує обмін речовин у клітинах. 
Ефективно протидіє оксидантному стресу, 
запобігає руйнуванню клітинних мембран. 
Збільшує активність клітин, глибоко 
зволожує. Стимулює процеси оновлення 
епідермісу та синтез колагену. Утворює 
виняткову омолоджуючу дію. 

• Ультраревіталізуюча сироватка / 
Mesoprof Serum art. 1121 (021) 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії/ Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047) 

• Відновлюючий крем / Hydra-Repair 
Cream art. 1024 (024) 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age SPF20 Cream art. 1034 (034)

Гідролізат 
протеїнів 
шовку

Здатний проникати через епідермальний 
бар’єр, сприяє збереженню вологи в 
шкірі, надає інтенсивну зволожуючу дію. 
Бере активну участь в обміні речовин 
та біохімічних процесах у клітинах, 
значно покращує рельєф та структуру 
шкіри. Підвищує тонус та еластичність, 
розгладжує зморшки. Освітлює, 
регулюючи рівень меланіну у шкірі. 
Антиоксиданти. Забезпечує миттєве 
видиме підтягування шкіри. 

• Ультраревіталізуюча сироватка / 
Mesoprof Serum art. 1121 (021)

• Відновлюючий крем / Hydra-Repair 
Cream art. 1024 (024)

Гліцерин

Є найважливішим компонентом 
водозберігаючої системи епідермісу. 
Необхідний підтримки нормального 
рівня вологи в роговому шарі. Має 
пом’якшувальну дію, інтенсивно 
зволожує.

• Зволожуюча сироватка з ефектом 
ліфтинг / Hydralifter Serum art. 1127 
(027) 

• Ультразволожуюча гель-маска / 
Ultramoister Gel-Mask art. 11475 (2475, 
0475) 

• Живильна маска / Nutrition Mask art. 
11477 (2477, 0477) 

• Регенеруюча маска / Regeneration 
Mask art. 11474 (2474, 0474) 

• Заспокійлива маска / Calm Mask art. 
11472 (2472, 0472) 

• Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом / Lifting Mask art. 11471 (2471, 
0471) 

• Маска для проблемної шкіри / An-
ti-Blemish Mask art. 11473 (0473Т) 

• Крем для процедури RF-ліфтингу / 
RF-lifting Cream art. 1035 

• Масажний крем для обличчя / Mas-
sage Cream Green Tea art. 1040 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age SPF20 Cream art. 1034 (034) 
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Гліцин сої

Тонізує, стимулює активність клітин 
шкіри, покращує її структуру та зовнішній 
вигляд. Проникаючи у глибокі шари, 
покращує обмінні процеси у клітинах, 
активізує регенерацію. Захищає клітинні 
мембрани від шкідливого впливу 
вільних радикалів, уповільнює процес 
передчасного старіння шкіри, продовжує 
молодість. Підтягує шкіру та підвищує 
тонус. 

• Ензимний пілінг крем-маска / 
Peeling Detox Cream-Mask art. 1146 
(046)

• Ультраревіталізуюча сироватка / 
Mesoprof Serum art. 1121 (021)

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії / Brilliance Mask art. 1147 
(047)

• Масажний крем для обличчя /
Massage Cream Green Tea art. 1040

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age  SPF20 Cream art. 1034 (034)

Грязь 
Мертвого 
моря

Має виняткову детоксикуючу, 
ремінералізуючу, ревіталізуючу та сильну 
антисептичну дію. Активізує мікроциркуляцію 
та лімфодренаж. Сприяє регенерації, корекції 
рубцевих змін. Освітлює, знижує вираженість 
гіперпігментації шкіри. 

• Заспокійлива маска/Calm Mask art. 
11472 (2472, 0472)

Екстракт 
арніки

Сприяє покращенню метаболізму клітин, 
активізує мікроциркуляцію та процеси 
детоксикації. Має судинозвужуючу дію 
та нормалізує периферичну циркуляцію 
крові. Зменшує проникність стінок 
судин, захищає та підвищує їх тонус. Має 
яскраво виражений антиеритематозний, 
протинабряковий та протизапальний 
ефект, є неперевершеним засобом 
для шкіри з куперозом та дифузними 
почервоніннями. Незамінний при 
венозному застої. Знімає почервоніння, 
освітлює. 

• Очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019) 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age SPF20 Cream art. 1034 (034)

• Нейтралізатор / Gel Destress art. 11422

Екстракт 
гамамелісу

Екстракт гамамелісу
Тонізує шкіру та зміцнює стінки судин, 
сприяє зменшенню набряклості, 
покращує мікроциркуляцію. Має 
виражену антиоксидантну, регенеруючу, 
протизапальну та антисептичну дію. 
Знижує секрецію сальних залоз, чудово 
звужує пори. 

• Очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019) 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age SPF20 Cream art. 1034 (034)

Екстракт 
дамаської 
троянди

Містить високі концентрації вітамінів 
С, А і В. Має очищуючу, гармонізуючу, 
розслаблюючу дію. Усуває запалення, 
подразнення та лущення. Омолоджує, 
стимулює регенерацію, розгладжує, 
підвищує тонус та еластичність шкіри. 
Нормалізує роботу сальних та потових 
залоз. 

• Сироватка для проблемної шкіри/
Salvation Serum art. 1136 (036)

Комплекс 
вітамінів В1, 
В3, В7, В8, Е 
та С

Має очищувальну, гармонізуючу, 
розслаблюючу дію. Усуває запалення, 
подразнення та лущення. Омолоджує, 
регенерує, розгладжує, підвищує тонус 
та еластичність шкіри. Нормалізує роботу 
сальних та потових залоз. 

• Очищуючий гель 3 в 1// Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019)
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Екстракт 
звіробою

Має пом’якшуючу, протизапальну та 
протиалергічну дію. 

• Очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019)

Екстракт 
карликової 
пальми

Містить високі концентрації 
β-фітостеролів, які виражено знижують 
активність ферменту 5-альфаредуктази, 
відповідального за збільшення 
розміру сальних залоз та прискорення 
продукування шкірного сала при жирній 
себореї та акне. Має очищуючу, виражену 
протизапальну та освітлюючу дію. 
Зменшує прояви гіперкератозу, стимулює 
місцевий імунітет. Потужний антиоксидант 
та природний сонцезахисний фільтр. 
Стимулює синтез колагену та еластину, 
сприяє зміцненню дермальних структур. 
Скорочує пори (36%), регулює виділення 
шкірного сала (49%), знижує блиск шкіри 
(55%), чинить антибактеріальну дію на 
запалені сальні залози.

• Очищуючий гель 3 в 1 / Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019).

Екстракт 
м’яти 
перцевий

Освіжає та тонізує шкіру, знімає 
подразнення та запалення. Стимулює 
кровообіг і зміцнює судини. Сприяє 
загоєнню шкіри та чинить антисептичну 
дію. Заспокоює та пом’якшує шкіру. 

• Ультраревіталізуюча сироватка / 
Mesoprof Serum art. 1121 (021) 

• Зволожуюча сироватка з ліфтинг 
ефектом / Hydralifter Serum art. 1127 
(027) 

• Сироватка для проблемної шкіри/
Salvation Serum art. 1136 (036)

Екстракт 
огірка

Пом’якшує, заспокоює запалену шкіру, 
відновлює, активізує процеси регенерації. 
Звужує та очищує пори, регулює роботу 
сальних залоз. Знімає почервоніння 
та захищає від ультрафіолетового 
випромінювання. Освітлює та вирівнює 
колір шкіри. Підвищує та підтримує рівень 
зволоженості. 

• Очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019)

Екстракт 
прополісу

Має противірусну, імунологічну, 
бактерицидну, протизапальну, очищаючу, 
знеболювальну, регенеруючу та тонізуючу 
дію. Сприяє відновленню та збереженню 
позитивної мікрофлори шкіри. Ефективний 
при вугровій хворобі та різних висипах. 

 • Сироватка для проблемної шкіри/
Salvation Serum art. 1136 (036)



51

Інгредієнт     Властивості Входить до складу

Ефірна олія 
лаванди

очищує, живить і зволожує шкіру, 
знімає подразнення та лущення. Має 
омолоджуючу, заспокійливу, комплексну 
регенеруючу та протизапальну дію. 
Активізує мікроциркуляцію, підвищує 
тонус судинної стінки. Покращує текстуру 
шкіри. 

• Очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019) 

• Маска для проблемної шкіри / 
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)

Екстракт 
чорниці

Має неперевершену здатність зменшувати 
проникність судин, покращувати тонус 
судинної стінки, стимулювати капілярний 
кровотік. Має виражений протизапальний 
ефект, виявляє противірусну та 
антимікробну активність. Найпотужніший 
антиоксидант - пригнічує окисний стрес, 
здатний обривати вільнорадикальний 
ланцюг, спричинений іонами міді та 
аскорбіновою кислотою. Забезпечує 
інтенсивне зволоження, ліфтинг, підвищує 
пружність та еластичність шкіри, активно 
протидіє віковим змінам шкіри.

• Заспокійлива альгінатна маска / 
Calm Peel off Mask art. А1501

Ефірна олія 
лемонграсу

Відбілює, розгладжує, пом’якшує, зміцнює 
судинну стінку, запобігає розвитку 
куперозу. Нормалізує процеси зроговіння 
в епідермісі. Стимулює процеси 
регенерації та детоксикації. 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії / Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047)

Ефірна олія 
ялівцю

Прекрасний антисептик. Прибирає 
запалення та активізує процеси загоєння 
в тому числі постакне, звужує пори. 
Підвищує рівень зволоженості, тонус 
та еластичність. Значно зменшує 
набряклість. Протидіє процесам в’янення 
та старіння шкіри. Має протигерпетичну 
властивість. 

• Заспокійлива альгінатна маска/
Calm Peel off Mask art. А1501

Ефірна олія 
розмарину

Стимулює мікроциркуляцію та 
регенерацію. очищує та тонізує шкіру, 
сприяє звуженню пор. Розгладжує рельєф 
шкіри, має омолоджуючу дію. Відбілює. 

• Ензимний пілінг крем-маска / 
Peeling Detox Cream-Mask art. 1146 
(2046, 046) 

• Ультраревіталізуюча сироватка / 
Mesoprof Serum art. 1121 (021) 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії / Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047) 

• Маска для проблемної шкіри/ 
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)
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Ефірна олія 
ромашки

Ефективно заспокоює, пом’якшує, знімає 
свербіння та запалення. Усуває алергічні 
прояви. Освітлює, вирівнює тон шкіри. 
Має судинозвужувальний ефект, значно 
зменшує прояви куперозу. 

• Ензимний пілінг крем-маска / Detox 
Enzyme Cream-Mask art. 1146 (2046, 
046) 

• Заспокійлива альгінатна маска/ 
Sensitive Algojet art. А1501

Ефірна олія 
шавлії

Протизапальний, дезінфікуючий, 
антимікробний засіб, антиоксидант. Має 
в’яжучу, порозвужуючу, пом’якшувальну 
дію, регулює функцію сальних залоз, 
зміцнює судинну стінку. 

• Ензимний пілінг крем-маска / Detox 
Enzyme Cream-Mask art. 1146 (2046, 
046)

Камфора

Має антибактеріальну та протизапальну 
дію. Регулює функції сальних залоз. Має 
знеболюючий і пом’якшувальний ефект. 
Стимулює мікроциркуляцію та сприяє 
розсмоктуванню інфільтратів

• Заспокійлива маска / Calm Mask  
art. 11472 (2472, 0472)

• Маска для проблемної шкіри / 
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)

Каолін

Підсушує, очищує, прибирає надлишок 
шкірного сала, має м’яку відлущувальну 
дію. Відмінний антисептик, дезінфікує 
та мінералізує. Стимулює процеси 
регенерації та детоксикації. Підтягує 
шкіру, трохи відбілює. 

• Заспокійлива маска/Calm Mask art. 
11472 (2472, 0472) 

• Маска для проблемної шкіри / 
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)

Кераміди

Відновлюють та зміцнюють природний 
бар’єр на рівні рогового шару епідермісу. 
Значно знижують трансепідермальну 
втрату води, запобігають зневодненню. З 
віком кількість керамідів зменшується і не 
перевищує 30%. 

• Ультраревіталізуюча сироватка / 
Mesoprof Serum art. 1121 (021) 

• Зволожуюча сироватка з ліфтинг 
ефектом / Hydralifter Serum art. 1127 
(027)

Комплекс 
вітамінів В1, 
В3, В7, В8, Е 
та С

Має очищувальну, гармонізуючу, 
розслаблюючу дію. Усуває запалення, 
подразнення та лущення. Омолоджує, 
регенерує, розгладжує, підвищує тонус 
та еластичність шкіри. Нормалізує роботу 
сальних та потових залоз. 

• Очищуючий гель 3 в 1// Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019)

Кофеїн

Природний енергетик, стимулює 
кровообіг, нормалізує відтік крові та 
лімфи, перешкоджає появі набряків. 
Тонізує, розгладжує зморшки. Активізує 
біохімічні реакції у шкірі, забезпечує 
виражений ліфтинг-ефект. Покращує 
колір обличчя та робить шкіру сяючою. 

• Живильна маска / Nutrition Mask  
art. 11477 (0477)
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Комплекс 
ретинолів

Має пілінговий ефект. Стимулює оновлення 
клітинного складу епідермісу, беручи участь 
у регуляції зростання та розвитку клітин. 
Потужний антиоксидант, що уповільнює 
процеси старіння клітин, у тому числі 
фотостаріння. Захищає клітини від шкідливої 
дії токсинів та вільних радикалів. Уповільнює 
руйнування колагенових волокон, що 
відбувається під впливом зовнішніх та 
внутрішніх факторів, одночасно стимулюючи 
синтез нових колагенових та еластинових 
волокон фібробластами. Відновлює та 
значно зміцнює матрикс дерми. 

• Очищуючий гель 3 в 1 / Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019)

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age  SPF20 Cream art. 1034 (034)

Олія авокадо

Відновлює захисні функції епідермісу та 
підвищує місцевий імунітет шкіри за рахунок 
високих концентрацій поліненасичених 
жирних кислот, що містяться у складі. Має 
потужну антиоксидантну та регенеруючу 
дію. Опосередковано стимулює синтез 
колагену. 

• Масажний крем для лица /
Massage Cream Green Tea art. 1040

Олія аргану

Відрізняється високим вмістом вітаміну 
E та вітаміну F (поліненасичені жирні 
кислоти). Має виняткові зволожуючі, 
тонізуючі і омолоджуючі властивості. 
Підвищує тонус і еластичність шкіри, що 
в’яне, сприяє розгладжуванню зморшок. 
Потужний антиоксидант, який забезпечує 
профілактику передчасного старіння. 
Усуває лущення та відчуття стягнутості, 
насичує шкіру необхідними поживними 
речовинами. Чинить потужну протизапальну 
дію. Ефективний у комплексній терапії 
рубців. 

• Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом / Lifting Mask art. 11471 (2471, 
0471)

Олія 
виноградних 
кісточок

Відновлює та зміцнює епідермальний бар’єр. 
Активізує процеси регенерації, покращує 
структуру та рельєф шкіри. Зміцнює стінки 
капілярів, нормалізує мікроциркуляцію у 
шкірі. Нормалізує секрецію сальних залоз, 
сприяє звуженню пор. Заспокоює шкіру, 
знімає подразнення та лущення. Запобігає 
запаленню. Попереджає передчасне старіння 
шкіри.

• Відновлюючий крем / Hydra-Repair 
Cream art. 1024 (024) 

Олія каріте 
(ши)

Багато поліненасиченими жирними 
кислотами. Відновлює та зміцнює 
епідермальний бар’єр, зволожує, живить 
та пом’якшує шкіру. Має протизапальну та 
заспокійливу дію. Захищає від шкідливих 
факторів навколишнього середовища, 
природний фотопротектор. 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії / Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047) 

• Живильна маска / Nutrition Mask art. 
11477 (2477, 0477) 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age SPF20 Cream art. 1034 (034)
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Олія кокосу

Відновлює гідроліпідний баланс, підвищує 
вологоутримуючі властивості. Тонізує 
шкіру, підвищує її еластичність та пружність. 
Сприяє розгладжуванню дрібних зморшок. 
Прискорює процес природної регенерації 
шкіри. Перешкоджає появі вікових пігментних 
плям та передчасному старінню шкіри. 
Потужний природний ультрафіолетовий 
фільтр. Знімає та запобігає лущенню та 
почервонінню, заспокоює шкіру. 

• Масажний крем / Massage Cream 
Green Tea art. 1040

Олія 
макадамії

Має унікальні вологоутримуючі та 
відновлюючі властивості. Заспокоює, знімає 
подразнення, покращує обмінні процеси. Є 
незамінним компонентом, що омолоджує, 
уповільнює старіння шкіри, сприяє 
збереженню її молодості. 

• Відновлюючий крем / Hydra-Repair 
Cream art. 1024 (024

Олія манго

Відновлює та зміцнює структуру 
епідермального бар’єру, активно 
перешкоджає втраті шкірою вологи. 
Сприяє нормалізації водоліпідного балансу. 
Пом’якшує і живить шкіру, оберігаючи її 
від лущення та зневоднення. Запобігає 
передчасному старінню шкіри, у тому числі 
фотостарінню. Стимулює природний синтез 
колагену та еластину, відновлюючи пружність 
та еластичність. Заспокоює подразнену та 
чутливу шкіру. 

• Живильна маска / Nutrition Mask art. 
11477 (2477, 0477) 

• Ліфтингова маска з відбілюючим 
ефектом / Lifting Mask art. 11471 (2471, 

0471)

Олія оливи

Містить флавоноїди, каротин, токофероли, 
фосфоліпіди, хлорофіл, комплекс вітамінів 
(A, C, D, E, F, вітаміни групи B). Глибоко 
зволожує, живить та пом’якшує шкіру. 
Нормалізує кисневий обмін. Відновлює 
структуру епідермального бар’єру, знижуючи 
втрату води. Розгладжує шкіру і робить її 
більш пружною. Забезпечує профілактику 
передчасного старіння. Запобігає запаленню. 
Попереджає передчасне старіння, захищає 
від негативного впливу факторів довкілля

• Ензимний пілінг крем-маска/ Detox 
Enzyme Cream-Mask art. 1146 (2046, 
046) 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії / Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047)

Молочна 
кислота

М’яко регулює pH шкіри і інтенсивно 
зволожує її. Ідеальний засіб для сухої 
подразненої шкіри, що лущиться. 

• Ензимний пілінг крем-маска / 
Peeling Detox Cream-Mask art. 1146 
(2046, 046)

• Сироватка для проблемної шкіри / 
Salvation Serum art. 1136 (036)

Сечовина

Фізіологічний ексфоліант. Руйнує 
міжклітинні контакти у роговому шарі 
епідермісу, сприяючи активному 
відлущуванню. Підсилює регенераторні 
можливості шкіри та підвищує її захисні 
функції. Компонент натурального 
зволожуючого фактору (NMF) забезпечує і 
зберігає водний баланс у шкірі. 

• Гідруючий Гель з алое вера / 
Hydrogenating Gel with Aloe Vera art. 
1003 

• Ультразволожуюча крем-маска 
миттєвої дії / Brilliance Mask art. 1147 
(2047, 047) 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age SPF20 Cream art. 1034 (034)
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Пантенол

При нанесенні на шкіру миттєво 
трансформується на пантотенову кислоту, 
життєво необхідну для активізації 
регенерації. Зв’язує воду. Глибоко 
проникаючи, забезпечує оптимальну 
гідратацію. Сприяє покращенню живлення 
клітин. Чинить виражену заспокійливу дію. 

• Очищуючий гель 3 в 1/Cleansing Gel 
3 in 1 art. 1018 (018/019) 

• Ензимний пілінг крем-маска / Peeling 
Detox Cream-Mask art. 1146 (2046, 046) 

• Сироватка для проблемної шкіри/
Salvation Serum art. 1136 (036) 

• Регенеруюча гель-маска / Regenera-
tion Gel-Mask art. 11474 (2474, 0474) 

• Заспокійлива маска / Calm Mask art. 
11472 (2472, 0472) 

• Масажний крем для обличчя / Mas-
sage Cream Green Tea art. 1040 

• Відновлюючий крем / Hydra-Repair 
Cream art. 1024 (024) 

• Інтенсивний омолоджуючий крем / 
Anti-Age SPF20 Cream art. 1034 (034)

• Стимулятор регенерації / Gel Ther-
mage art. 11421 (0421)

• Нейтралізатор / Gel Destress art. 11422

• Тонік для проблемної шкіри / Silver 
Aqua Tonic art. 11381 (0381)

Папаїн

Екстракт папайї, глибоко очищує шкіру, 
послаблюючи зчеплення та полегшуючи 
відлущування рогових лусочок. Вирівнює 
колір шкіри, освітлюючи пігментні плями. 
Зменшує гіперсекрецію шкірного сала, 
має протизапальну та антибактеріальну 
дію. 

• Ензимний пілінг крем-маска / Detox 
Enzyme Cream-Mask art. 1146 (2046, 
046)

Протеїни рису

Активізує обмінні процеси у клітинах 
шкіри. Потужний антиоксидант захищає 
шкіру від вільних радикалів, забезпечуючи 
профілактику передчасного старіння. 
Сприяє тривалому зволоженню, 
пом’якшенню шкіри. Має матуючі та 
відбілюючі властивості. Стимулює венозний 
та лімфовідтік, посилює мікроциркуляцію, 
коригує набряки.

• Ліфтингова маска альгінатна / Lifting 
Mask art. А1500

Рослинний 
комплекс: 
обліпиха, 
гамамеліс, 
зелений чай, 
ехінацея, 
ромашка

Покращує мікроциркуляцію, сприяє 
живленню та пом’якшенню шкіри. Надійно 
захищає її від втрати вологи. Відновлює 
ліпідний та кислотно-лужний баланс. Сприяє 
підвищенню пружності та еластичності, 
усуненню вікових та мімічних зморшок, 
завдяки високій концентрації кремнію та 
вітамінів А, С. Освітлює, володіє потужними 
антиоксидантними, омолоджуючими та 
капіляропротекторними властивостями. 
Заспокоює, тонізує, повертає шкірі втрачену 
еластичність. 

• Заспокійлива маска/Calm Mask art. 
11472 (2472, 0472)

• Стимулятор регенерації / Gel Ther-
mage art. 11421 (0421)
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Саліцилат 
натрію

Похідне саліцилової кислоти, антисептик, 
кератолітик (має дію відлущення), підсушує. 
Зменшує продукування шкірного сала. 
Прибирає запалення. 

• Сироватка для проблемної шкіри/
Salvation Serum art. 1136 (036)

• Тонік для проблемної шкіри / Silver 
Aqua Tonic art. 11381 (0381)

Саліцилова 
кислота

Має антибактеріальну та кератолітичну дію, 
тому часто використовується в терапії акне. 

• Маска для проблемної шкіри / 
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)

Сквалан

Покращує дихання шкіри та запобігає 
втраті води. Завдяки природній схожості зі 
шкірою, легко проникає через епідерміс, 
активізує зростання та розвиток нових 
кератиноцитів. Має унікальні ранозагоюючі 
властивості, захищає, зволожує, пом’якшує, 
стимулює процеси детоксикації. Забезпечує 
профілактику передчасного старіння. Надає 
шкірі м’якість та шовковистість. 

• Живиьна маска / Nutrition Mask 
art. 11477 (2477, 0477) 

• Масажний крем для обличчя / Mas-
sage Cream Green Tea art. 1040

Фарнезол

Регулює вироблення шкірного сала, 
позбавляючи шкіру жирного блиску. 
Ефективно пригнічує активність грибкової 
та бактеріальної флори, відповідальної 
за загострення акне та запальні процеси 
шкіри. Тонізує, зміцнює тургор шкіри. 
Пом’якшує, надає шкірі гладкість та 
еластичність.

• Маска для проблемної шкіри / 
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т) 

Цинк

Підсушує, очищує, видаляє надлишок 
шкірного сала. Має фотовідбивний 
ефект. Відмінний антисептик, що має 
дезінфікуючі властивості. Стимулює 
процеси регенерації та детоксикації.

• Сироватка для проблемної шкіри/
Salvation Serum art. 1136 (036) 

• Маска для проблемної шкіри / 
Anti-Blemish Mask art. 11473 (2473, 
0473Т)

Бета-глюкан

Активізує відновлювальні процеси 
у пошкоджених клітинах, стимулює 
виробництво еластину та колагену, значно 
підвищує гідратацію шкіри. Захищає шкіру 
проти виснаження антиоксидантних молекул 
під впливом UV-А. Знижує утворення 
меланіну та зменшує опіки, викликані 
надмірною дією сонця. Є багатовекторним 
модулятором біологічної реактивності зі 
значним імуномодулюючим потенціалом, 
ефективним проти запального та окисного 
стресу.

• Стимулятор регенерації / Gel Thermage 
art. 11421 (0421)

• Нейтралізатор / Gel Destress art. 11422

Sodium PCA

Нормалізує водно-ліпідний баланс, зберігає 
вологу в клітинах шкіри. Прискорює обмін 
речовин на клітинному рівні, уповільнює 
темпи старіння. Збільшує захисні властивості 
шкіри, підвищуючи стійкість до негативних 
зовнішніх факторів.

• Нейтралізатор / Gel Destress art. 11422

Сульфокон-
центрол

Нормалізує роботу сальних залоз, запобігає 
закупорювання пор.

• Тонік для проблемної шкіри / Silver 
Aqua Tonic art. 11381 (0381)

Екстракт 
топінамбура

Ефективно зволожує, тонізує, живить, надає 
шкірі пружність та гладкість.

• Тонік для проблемної шкіри / Silver 
Aqua Tonic art. 11381 (0381)
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