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NOON - sujungiantis estetiką ir mokslą

NOON Aesthetics - profesionali odos prie-
žiūra, mes tikime, kad kokybė, kompetencija, 
profesionalumas, sujungti su pirmaujančiomis 
inovatyviomis technologijomis, padeda pa-
siekti įspūdingų rezultatų ir puikių odos būklių. 
Tikėdami šia idėja, mes sėkmingai vystome ir 
gaminame unikalius bei efektyvius estetinės 
odos priežiūros produktus, tuo pačiu užtikrin-
dami aukščiausią kokybę viso gamybos proce-
so metu. Mes siūlome tik geriausius rezultatus 
teikiančias priemones profesionalams ir jų 
klientams, remiamės mokslo ir estetikos prin-
cipais.

Tai, kas išskiria NOON Aesthetics‘ produktus iš kitų, yra suge-
bėjimas teikti pačias efektyviausias odos priežiūros proce-
dūras be pašalinių efektų, pavyzdžiui, sudirgimo, deginimo 
jausmo, paraudimų, nemalonių pojūčių procedūros metu. 
Tai galima pasiekti dėl patentuotos (laukiamas patentas) 
DermShield technologijos, kuri įgalina NOON Aesthetics’ 
vystyti Paraceutial odos priežiūros produktų liniją, kurią 
sudaro aktyvūs ingridientai didelėmis koncentracijomis.
NOON pristato inovatyvius sprendimus ir įspūdingus re-
zultatus įvairioms odos problemoms, tokioms, kaip odos 
senėjimas, hiperpigmentacija, saulės žala ir sumažėjęs 
odos elastingumas, dėmės, seborėja ir kitos.
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NOON produktų linijai priklauso daugiau nei 40 profesionalių odos priežiūros 
produktų, skirtų naudoti profesionalų kabinetuose ir tęsti gydymą namuose.

NOON produktų linija yra suskirstyta į 3 kategorijas:
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Probleminei odai Kasdieniam naudojimui Profesionaliam naudojimui

Produktai, turintys terapinį 
efektą, nukreipti į tam tikras 
odos problemas (pavyzdžiui, 
aknę). Šiai kategorijai priklau-
santys produktai pasižymi 
didelėmis veikliųjų medžiagų 
koncentracijomis. NOON pro-
bleminei odai skirti produktai 
nesukelia pašalinių efektų, to-
kių, kaip sudirgimas, deginimo 
jausmas, paraudimai ir nema-
lonūs pojūčiai, nors ir naudoja-
mos didelės aktyviųjų medžia-
gų koncentracijos. Jų dėka yra 
efektyviai mažinamos įvairios 
odos problemos.

Šiai kategorijai priskiriami pro-
duktai, apsaugantys odą nuo 
žalingų veiksnių (UVA, UVB 
poveikio, oro užterštumo, ne-
subalansuotos mitybos), dėl 
kurių oda gali atrodyti pažeis-
ta. Apsauginiai produktai turi 
ne tik prevencinį poveikį, bet 
ir suteikia veido odai švytin-
čią, sveikos odos išvaizdą.

Produktai, skirti naudoti kosme-
tologų kabinetuose, įvairūs pi-
lingai, ampulės ir kaukės.

PARACEUTICAL ESSENTIAL IN CLINIC



NOON produktų kategorijos
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• LactoCeramide-15

• Lacto-10

• Retinol Charisma 0.3%-1.0%-1.6%

• Vit C Serum 11S

• Double White

• Double Fight

• Intensive Hydrogel

• AcNo Solution

• Azelaic Forte

• In-Depth Filler Cream

• In-Depth Filler Serum

• C-Cleanser Foam

• Igloo Moist 24/7

• MultiVit Sun Protector

• Brush&GoTM

• Pilingai
  • G-Peel 50
  • G-Peel 50 Nanoconstructed 
    Thixotropic Gel
  • J-Peel Delicate
  • P-Peel 20 / 40
  • P-Peel 20 / 40 Nanoconstructed 
    Thixotropic Gel
  • S-Peel 20

• Ampulės
  • Lift & Whitening Peptide Complex
  • AcNo Complex
  • HydroCalming & Vit Complex

• Kaukės
  •  Igloo Mask
  •  MediClay Mask
  • TrioLift Mask

• Pagalbinės priemonės
  • Thermo Gel
  • Pre-Peel Conditioner
  • Peel Neutralizert

Probleminei odai Kasdieniam naudojimui Profesionaliam naudojimui
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LactoCeramide-15
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Intensyviam atjauninamajam ir korneoterapijai su DermShield technologija.

Pieno rūgštis 15%
Keramidai 2, 3, 6
50 gr. / 1.76 Oz E.

LactoCeramide-15 naudojamas atliekant anti-aging (prieš odos senėjimą 
nukreiptas) procedūras su 15% pieno rūgštimi ir keramidais 2, 3, 6. Efektyvus 
AHA ir DermShield technologijos derinys leidžia naudoti kremą skirtingiems 
odos tipams, įvairiais metų laikais, nejaučiant odos sudirgimo ar sausumo. 
Pieno rūgštis stimuliuoja ir atjaunina odą, suteikia ryškų odos tekstūros pa-
gerėjimą, atstato drėgmės lygį. Taip pat mažina dėmeles ir padidina odos 
tankį bei elastingumą. Keramidai 2, 3, 6 suformuoja panašų į natūralų lipidinį 
sluoksnį odos paviršiuje.
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Lacto-10
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Intensyvus jauninantis ir drėkinantis poveikis.
Visiems odos tipams.
Su DermShield technologija.

Pieno rūgštis 10% 
pH 3.5
50 gr/ 1.76 Oz E

Lacto-10 yra vienas efektyviausių kremų, spartinančių odos atjaunini-
mą, tobulinančių jos tekstūrą ir gerinančių odos atspalvį bei drėgmės lygį. 
DermShield technologija su didelėmis pieno rūgšties koncentracijomis (pH 
3.5), leidžia naudoti kremą visiems odos tipams, įvairiais metų laikais, nesu-
keliant odos sudirgimo ar sausinimo. Lacto-10 gali būti naudojamas nėštu-
mo metu ar žindant krūtimi. Sudėtyje nėra aliejų, lengvai susigeria| Tinkamas 
naudoti aplink akis| Tinka naudoti kartu su kitais kosmetiniais preparatais ar 
medicininiais tepalais
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Intensive Hydrogel 
(Intensyviai drėkinantis gelis)
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Stipri odos pusiausvyrą ir drėgmę atkurianti priemonė
Intensyvus gydymas riebiai/mišriai odai.
Su DermShield technologija.

Pieno rūgštis 10%
Salicilo rūgštis 2%
pH 3.5
50 gr/ 1.76 Oz E.

Intensive Hydrogel yra lengva subalansuojanti emulsija, sudaryta iš 10% 
pieno rūgšties kartu su 2% salicilo r. ir DermShield technologija. Ši emulsija 
pagerina riebios/ mišrios odos būklę ir suteikia intensyvų terapinį efektą, ne-
sukeliant sudirgimo. Intensive Hydrogel sukelia ląstelių eksfoliaciją, paskatina 
epidermio atsinaujinimą, pašalina riebalus odos paviršiuje ir drėkina.
Užtikrina šviesios, švarios, glotnios ir švytinčios odos išvaizdą. Tinka naudoti 
kartu su kitais kosmetiniais ir medicininiais tepalais.
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Retinol Charisma Delicate Instant Lift 
(Švelnus serumas su retinoliu)
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Retinolis 0.3%
Su DermShield technologija.

35 gr./ 1.23 Oz E.

Retinol Charisma Delicate yra prieš odos senėjimą nukreipta sustiprinto po-
veikio priemonė, kuri atjaunina, stiprina, šviesina odą ir mažina raukšles. Taip 
pat ji tobulina odos struktūrą ir toną.
Visų tipų odai | Gali būti naudojama visus metus | Nedirgina | Tinka nėščioms 
ir maitinančioms moterims.
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Retinol Charisma Intense Instant Lift 
(Intensyvus serumas su retinoliu)
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Retinolis 1.0%
Su DermShield technologija.
35 gr./ 1.23 Oz E.

Tai prieš odos senėjimą veikianti sustiprinto poveikio priemonė, kuri atjauni-
na, stiprina, šviesina odą ir sumažina raukšles. Tobulina odos tekstūrą ir toną.
Visų tipų odai | Tinka nėščioms ir maitinančioms moterims.
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Double Fight 
(Dvigubo poveikio priemonė riebiai ir probleminei odai)
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Pažangi intensyvaus poveikio sistema.
Riebiai ir probleminei odai.

A - Intensive Hydrogel (Intensyvus drėkinantis gelis) - Pieno r. 10%, Salicilo r. 2%
B - Azelaic 20 - Azelaino r. 20%
Su DermShield technologija
50 gr./ 1.76 Oz E.

Double Fight Dvigubo poveikio priemonė riebiai ir probleminei odai sudaryta 
iš Intensive Hydrogel (Intensyvaus drėkinamojo gelio) (Pieno r. 10% + Salicilo r. 
2%) ir Azelaic 20 (Azelaino r. 20%). DermShield technologija suteikia galimybę 
naudoti kremą nedirginant odos. Šis veikliųjų medžiagų derinys, sukurtas pro-
bleminei odai, gerina odos išvaizdą, veikia prieš bakterijas. Double Fight taip pat 
mažina po aknės atsiradusią pigmentaciją.
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Double White 
(Dvigubo poveikio odą šviesinanti priemonė)
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Pažangi intensyvaus poveikio sistema.
Visapusiškas šviesinamasis poveikis.

A - Vit C Serum 11S - stabilus Vit. C 11%
B - Azelaic 20 - Azelaic Acid 20%
Su DermShield technologija
30 gr/ 1.06 Oz E.

Double White priemonė sudaryta iš Vit C Serum 11S (11% stabilios formos vit. 
C), Azelaic 20 (20% azelaino r.) ir alfa arbutino (5%). Šis efektyvus mišinys padeda 
sumažinti odos spalvos pasikeitimus, suvienodina odos toną ir apsaugo odos 
struktūras nuo laisvųjų radikalų. DermShield technologija suteikia galimybę 
naudoti kremą nesukeliant odos sudirgimo.
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Lift & Whitening Peptide Complex 
(Pakeliantis ir šviesinantis peptidinis kompleksas)
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10 arba 3 ampulės x 5 ml E.

Lift & Whitening Peptide Complex yra efektyvus ir koncentruotas peptidų miši-
nys naudojamas pasiekti pastebimų efektų. Aktyvina įvairius odos persitvarky-
mo kelius, ženkliai sumažina raukšlių gylį ir pagerina odos drėgmės lygį.
Pagerina odos mitybos lygį ir elastingumą | Suteikia odai balinantį efektą | Lift & 
Whitening Peptide Complex yra pritaikytas naudoti su Elektroporacijos aparatu.
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AcNo Complex 
(AcNo kompleksas)
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10 arba 3 ampulės x 5 ml E.

AcNo Complex yra koncentruotas ir efektyvus antibakteriškai veikiančių me-
džiagų mišinys, naudojamas sudirgusiai probleminei odai. Sumažina sebumo 
gamybą, odos riebalavimąsi. AcNo Complex sumažina odos raudonumą ir dė-
meles, tuo pačiu drėkinant ir lyginant odą. AcNo Complex naudojamas su Elek-
troporacijos aparatu.
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HydroCalming & Vit Complex 
(Drėkinantis-raminantis ir vitaminų kompleksas)
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10 arba 3 ampulės x 5 ml E.

HydroCalming & Vit Complex yra koncentruotas ir efektyvus augalinių ekstrak-
tų, drėkinančių faktorių ir vitaminų derinys. Jis ramina odą po įvairių veido odos 
procedūrų, gerindamas odos drėgmės lygį.
Aprūpina odą pagrindiniais vitaminais | Didina odos turgorą.
HydroCalming & Vit Complex naudojamas su Elektroporacijos aparatu.
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AcNo Solution 
(AcNo priemonė)
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Koncentruotas ir efektyvus veikliųjų medžiagų mišinys probleminei sudirgusiai 
odai.

30 gr./ 1.06 Oz E.

Koncentruotas ir efektyvus antibakterinių medžiagų derinys yra naudojamas pro-
bleminei ir sudirgusiai odai.
Sumažina sebumo gamybą ir raudonumą | Mažina odos riebalavimąsi | Turi anti-
bakterinį efektą | Sumažina odos jautrumą ir sudirgimą | Gerina odos drėgmės lygį.
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Azelaic Forte 25 
(Kremas su azelaino r.)
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Spuoguotos ir į paraudimus linkusios odos priežiūrai
Azelaino rūgštis 25%
Su DermShield technologija

50 gr./ 1.76 Oz E.

Spuoguotos odos su papulėmis, ypatingai su paraudimais ir odos išbalimais (mela-
noderma) priežiūrai skirtas kremas. Padeda sumažinti odos spalvos pakitimus. Su-
dėtyje yra 25% azelaino r., veikiančios kartu su DermShield technologija, todėl oda 
nesudirginama, nepasireiškia nepageidaujamos reakcijos. 
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Vit C Serum 
(Vit. C serumas)
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Šviesinamasis ir antioksidacinis efektai
Stabilus vitaminas C 11%

30 gr./ 1.06 Oz E.

Vit C Serum 11S turi aukštą koncentraciją stabilių vit. C darinių. Ši inovatyvi prieš 
senėjimą veikianti veikliųjų medžiagų kombinacija užtikriną gilų priemonės pra-
siskverbimą į odą. Vit. C (11%) veikia kaip efektyvus šviesinamąjį poveikį turintis 
komponentas, jis neutralizuoja laisvuosius radikalus visuose odos sluoksniuose. Vit 
C Serum 11S aktyvina kolageno gamybą.
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In - Depth Filler Cream 
(Gilius odos sluoksnius užpildantis kremas)
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Užpildo raukšles, giliai drėkina ir turi antioksidacinių savybių.

50 gr./ 1.76 Oz E.

Veikia, kaip raukšles užpildanti priemonė. Giliai veikiantis užpildantis peptidi-
nis kremas su kombinuotais ingredientais, veikiančiais prieš odos senėjimą ir 
mažinančiais raukšles. In-Depth Filler Peptide Cream suvienodina odos toną, 
atpalaiduoja odą, taip pat giliai drėkina, atkuria elastingumą.
Palmitoyl Hexapeptido-14 ir Palmitoyl Tripeptido - 38 kompleksas: stimuliuoa-
jntys peptidai.
Palmitoyl Izoleucinas: žinomas dėl savo audinių atsinaujinimą skatinančių savy-
bių, veikia kaip ,,lipo-filling’o’’ natūrali alternatyvi medžiaga. Veikia skirtinguose 
odos sluoksniuose, giliuose odos sluoksniuose užpildo raukšles.
Ateromono fermentų ekstraktas (Exo-H): intensyviai drėkina.
Natrio Hialuronatas: giliai drėkina.
Kašmyrinių patvenių ekstraktas - tai inovatyvus ingredientas, išgaunamas iš in-
dijinio gencijono lapų. Padeda atjauninti, atkurti odos storį. Mažina vertikalias 
raukšles aplink lūpas.

ESSENTIAL



In - Depth Filler Serum 
(Gilius odos sluoksnius užpildantis serumas)
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Mažina raukšles.

30 gr./ 1.06 Oz E.

Giliai užpildantis peptidas yra labai efektyvi, prieš raukšles veikianti medžiaga. 
Ji padidina odos tankį, tvirtumą ir elastingumą, taip pat drėkina ir suteikia odai 
švytėjimo.

MG6P: sumažina raukšles, aktyvinant kolageno ir elsastino gamybą.
Ksilino juodosios arbatos fermentas: veikia prieš odos ląstelių glikozilinimą. Pa-
siekiama švytinti, lygesnė ir tankesnė oda.
Natrio hialuronatas: giliai drėkina.
Natrio PCA: natūralus NDF (Natūralaus drėkinančio faktoriaus) komponentas.
TAUT: Tripeptidas padeda kovoti su odos įdubimais, atstatydamas hialurono 
kiekį.
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Igloo Moist 24/7 
(Igloo drėkinimas 24/7)
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Drėkinimas / Vėsinimas / Raminimas
Lankstesnė oda.

50 gr./ 1.76 Oz E.

Igloo Moist 24/7 paremtas inovatyvia vėsinimo technologija. Kremas turi rami-
nantį ir odą vėsinantį efektą, drėkina odą, atitolina senėjimo požymių atsiradimą, 
didina odos elastingumą ir stiprumą.
Šis kremas puikiai tinka probleminei odai, jos drėkinimui ir puoselėjimui. Tinka visų 
amžiaus grupių žmonėms.

ESSENTIAL



TrioLift Mask 
(Trigubo poveikio odą pakelianti kaukė)
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Greitas odą ,,pakeliantis‘‘, drėkinantis ir lyginantis poveikis.
Tinka visų tipų odai.

200 ml E.

Jaunesnės išvaizdos oda po 5 min procedūros!
TrioLift kaukė - pažangių prieš odos senėjimą veikiančių medžiagų derinys, kuris 
padeda ,,pakelti’’ odą. Pasižymi greitu, prieš raukšles veikiančiu efektu, tuo pačiu 
drėkinant, raminant ir lyginant odą.
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MediClay Mask 
(Medi purvo kaukė)
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Antibakterinis poveikis.
Raminimas.
Detoksikuojantis efektas.

200 ml E.

MediClay kaukė - tai valomoji kaukė skirta riebiai/ probleminei odai. MediClay 
kaukė dezinfekuoja, ramina odą, mažina paraudimus, stabilizuoja odos būklę, su-
mažina bakterijų dauginimąsi.
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C-Cleanser Foam 
(C-prausiklis - putos)
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Detoksikuojančios savybės.
Gilus odos valymas.
Gaivus pojūtis.
Tinka visiems odos tipams.

200 ml E.

Giliai valantis veikliųjų medžiagų derinys, C-prausiklis pašalina riebalų perte-
klių odoje ir nuvalo paviršiaus nešvarumus, norint pasiekti švelnią, skaisčią ir 
lanksčią odą.

ESSENTIAL



Brush&Go 
Visų tipų odai
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SPF 30

Mineralinė biri pudra - maksimaliai odos apsaugai
Su Negyvosios jūros mineralais
 • Matiniam efektui suteikti, užbaigiant makiažą?
 • Be talkų
 • UVA ir UVB, IF apsauga

5 g./ 0.17 Oz E.

Permatoma mineralinė pudra optimaliai apsaugai nuo kenksmingų UVA/UVB 
spindulių, Brush&Go padeda apsisaugoti nuo žalingo saulės poveikio - nude-
gimų, pigmentacijos. Ji naudojama paprastai ir patogiai, visada ir visur.

ESSENTIAL



Brush&Go 
Riebiai/probleminei odai
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SPF 30

Mineralinė pudra maksimaliai apsaugai.
Su Negyvosios jūros mineralais.
 • Užbaigiamasis matizuojantis efektas
 • Be talkų
 • UVA/UVB & IR apsauga

Riebiai/probleminei odai.
5 gr./ 0.17 Oz E.

Permatoma mineralinė pudra optimaliai apsaugai nuo žalingų UVA/UVB spin-
dulių, Brush&Go sudėtyje turi antibakterinių ingredientų, tinkančių riebiai pro-
bleminei odai. Ji padeda apsisaugoti nuo saulės žalos - nudegimų, pigmenta-
cijos. Lengvai pasidengia, patogu naudoti visur ir visada.
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G-Peel 50 
(G-pilingas 50)
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Odos eksfoliaciją skatinantis tirpalas.
50% glikolinės r.
Su DermShield technologija.

50 ml/ 1.69 Fl Oz E.

G-Peel 50 sumažina mimikos ir gilias raukšles, saulės paveiktos odos požymius 
ir hiperpigmentaciją. Padeda sumažinti odos tekstūros netolygumus, riebios/
probleminės odos atvejais. Veikia epidermį ir dermą, atskiria epidermio pa-
viršines ląsteles - korneocitus, taip apsaugo nuo paviršinio odos sluoksnio 
storėjimo. G-Peel 50 eksfoliuoja odą ir stimuliuoja dermoje kolageno, elastino 
ir glikozaminglikanų sintezę. G-Peel 50 sudėtyje - 50% glikoinės r. ir kliniškai 
įrodyta, sudirginimus mažinanti DermShield technologija.

IN CLINIC



G-Peel 50 Nanoconstructed Gel 
(G-Peel 50 nanogelis)
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Nanogelis ant odos iš klampaus tampantis skystu.
50% glikoinės r.
Su DermShield technologija.
Profesionaliam naudojimui kosmetologų kabinetuose.

50 gr./ 1.76 Oz E.
G-Peel 50 sumažina mimikos ir gilesnes raukšles, saulės paveiktos odos požy-
mius ir hiperpigmentaciją. Padeda sumažinti odos tekstūros netolygumus, rie-
bios/probleminės odos atvejais. Veikia epidermį ir dermą, atskiria epidermio 
paviršines ląsteles - korneocitus, taip apsaugo nuo paviršinio odos sluoksnio 
storėjimo. G-Peel 50 eksfoliuoja odą ir stimuliuoja dermoje kolageno, elastino 
ir glikozaminglikanų sintezę. G-Peel 50 sudėtyje - 50% glikoinės r. ir kliniškai 
įrodyta, sudirgimus mažinanti DermShield technologija. Pilingo sudėtyje nau-
dojama iš nanodalelių sudaryta neorganinė matrica, kuri suformuoja gelinės 
konsistencijos medžiagą, ant odos tampančią skysta. Nanodalelių dėka pasie-
kiami ženkliai geresni pilingo efektai, leidžiantys naudoti mažesnes veikliųjų 
medžiagų koncentracijas.
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S-Peel 20 
(S-pilingas 20)
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Odą eksfoliuojanti priemonė.
20% salicilo r.
Su DermShield technologija.

50 ml/ 1.69 Fl Oz E.

S-Peel 20 sumažina mimikos ir gilias raukšles, saulės pažeistos odos požymius, 
turi keratolitinį, sebumo išsiskyrimą reguliuojantį ir antimikrobinį efektus. 
Sėkmingai mažina spuogelius, odos nelygumus, raudonį (rožines papules ir 
rausvus bėrimus). S-Peel 20 sudėtyje yra 20% salicilo r., naudojama kliniškai 
įrodyta, prieš sudirgimus veikianti DermShield technologija.
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P-Peel 20 Nanoconstructed 
Thixotropic Gel 
(NOON G-Peel 20 nanogelis)

Binding Aesthetics & Science

Nanogelis ant odos iš klampaus tampantis skystu
20% piruvinė rūgštis (piruvatas)
Su DermShield technologija
Profesionaliam naudojimui kosmetologų kabinetuose

50 gr./ 1.76 Oz E.

P-Peel 20 sumažina mimikos ir gilesnes raukšles ir saulės paveiktos odos požy-
mius. Pasižymi keratolitiniu, sebumo išsyskirimą reguliuojančiu ir antimikrobi-
niu poveikiais. Veikia epidermį ir dermą, atskiria epidermio paviršines ląsteles 
- korneocitus, taip apsaugo nuo paviršinio odos sluoksnio storėjimo. P-Peel 20 
sudėtyje yra piruvinės r., kuri sukuria apsauginę plėvelę, padedančią išlaikyti 
odos drėgmę ir apsaugoti nuo išsausėjimo.
P-Peel 20 sudėtyje - 20% piruvinės r., 20% pieno rūgšties. Veikia kartu su kliniš-
kai įrodyta, sudirgimus mažinančia DermShield technologija. Pilingo sudėtyje 
naudojama iš nanodalelių sudaryta neorganinė matrica, kuri suformuoja ge-
linės konsistencijos medžiagą, ant odos tampančią skysta. Nanodalelių dėka 
pasiekiami ženkliai geresni pilingo efektai, leidžiantys naudoti mažesnes vei-
kliųjų medžiagų koncentracijas.
Tinka visiems odos tipams | Eksfoliuoja odą, jos nesausinant.
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P-Peel 40 Nanoconstructed 
Thixotropic Gel 
(NOON G-Peel 40 nanogelis)

Binding Aesthetics & Science

Nanogelis ant odos iš klampaus tampantis skystu
40% piruvinė rūgštis (piruvatas)
Su DermShield technologija
Profesionaliam naudojimui kosmetologų kabinetuose

50 gr./ 1.76 Oz E.

P-Peel 40 sumažina mimikos ir gilesnes raukšles ir saulės paveiktos odos požy-
mius. Pasižymi keratolitiniu, sebumo išsyskirimą reguliuojančiu ir antimikrobi-
niu poveikiais. Veikia epidermį ir dermą, atskiria epidermio paviršines ląsteles 
- korneocitus, taip apsaugo nuo paviršinio odos sluoksnio storėjimo. P-Peel 40 
sudėtyje yra piruvinės r., kuri sukuria apsauginę plėvelę, padedančią išlaikyti 
odos drėgmę ir apsaugoti nuo išsausėjimo.
P-Peel 40 sudėtyje - 40% piruvinės r., 5% pieno rūgšties. Veikia kartu su kliniš-
kai įrodyta, sudirgimus mažinančia DermShield technologija. Pilingo sudėtyje 
naudojama iš nanodalelių sudaryta neorganinė matrica, kuri suformuoja ge-
linės konsistencijos medžiagą, ant odos tampančią skysta. Nanodalelių dėka 
pasiekiami ženkliai geresni pilingo efektai, leidžiantys naudoti mažesnes vei-
kliųjų medžiagų koncentracijas.
Tinka visiems odos tipams | Eksfoliuoja odą, jos nesausinant
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Pre-Peel Conditioner 
(Prieš pilingus naudojamas kondicionierius)

Binding Aesthetics & Science

Priemonė, naudojama prieš pilingo procedūras
Ramunėlių ekstraktas
Stroncis
Su DermShield technologija
Profesionaliam naudojimui kosmetologų kabinetuose

200 ml gr./ 6.76 fl Oz E.

Naudojamas odos paruošimui prieš įvarias procedūras, pavyzdžiui, pilingus, 
užpildus ir lazerines. Pašalina riebalus odos paviršiuje, padeda pilingo veiklio-
sioms medžiagoms tolygiai pasklisti ant odos ir efektyviai įsiskverbti į odą. 
DermShield technologija padeda išvengti odos dirginimo. 
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Peel Neutralizer 
(Peel neutralizatorius)

Binding Aesthetics & Science

Naudojamas po pilingo procedūrų, norint neutralizuoti ant odos likusias rūgštis
Natrio bikarbonatas
Su DermShield technologija
Profesionaliam naudojimui kosmetologų kabinetuose

200 ml gr./ 6.76 fl Oz E.

Peel Neutralizer greito poveikio, atgaivinanti ir raminanti priemonė, naudojama 
neutralizuoti po cheminių pilingų ant odos likusias rūgštis. Peel Neutralizer padeda 
sustabdyti rūgščių skverbimąsi į odą ir užtikrina rūgščių poveikio sustabdymą po 
procedūros. Veikia pasitelkiant DermShield technologiją.

IN CLINIC



Thermo Gel 
(Termo gelis)

Binding Aesthetics & Science

Šildantis, odą minkštinantis gelis
Bergamočių aliejus
Profesionaliam naudojimui kosmetologų kabinetuose

250 ml/ 8.45 fl Oz E.

Thermo Gel suteikia šildomąjį efektą, kuris palengvina giluminį odos valymą. 
(Naudojamas odos brankinimui). Tinka visų tipų odai.
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Ačiū!


