ARGIPEEL®
ANTI-AGING ȘI TRATAMENTE
ANTI-CEARCĂNE CU ARGININĂ

CE ESTE ARGIPEEL®?
pH2,5 / 100ml

ARGININA
Amino acid 20 atomi de
carbon – viteză lentă de
penetrare

Argipeel® este un peeling ușor, folosit cu precădere în
tratamente anti-aging pentru pacienții cu pielea
delicată și sensibilă. Reduce ridurile fine, îmbunătățește
grosimea și fermitatea pielii, stimulează sinteza de
colagen. Este deasemenea foarte eficient ca și
pretratament pentru îmbunătățirea rezultatelor.
Conține elemente calmante pentru piele.

ACȚIUNE ANTIINFLAMATOARE
EFECT HIDRATARE
EFECT VASODILATATOR

Acţiune antiinflamatoare

Arginina este un aminoacid derivat din zahărul
brun. Ajută la vindecare și are un efect calmant și
hidratant. Încurajează formarea de noi straturi de
colagen și crește elasticitatea pielii. Compus din
molecule de dimensiuni mari, nu există iritare.

Efect vasodilatator –
precursor al monoxidului de
azot (NO)
ACIDUL LACTIC

EFECT EXFOLIERE
EFECT HIDRATARE
EFECT BACTERIOSTATIC
CREȘTEREA NIVELULUI CERAMIDELOR

Acidul lactic este un AHA foarte fin - perfect
pentru tenul sensibil, care nu poate tolera
concentrații înalte de acid glicolic. Exfoliează,
hidratează și deschide tonul pielii. Are proprietăți
bacteriostatice, crește nivelul ceramidelor,
menține pH-ul natural a pielii.

ALLANTOINA

EFECT REGENERARE

Allantoina este un agent de vindecare, care
stimulează formarea de țesut sănătos.

ALOE VERA

EFECT REGENERARE

Regenerează pielea. Acțiune de calmare și
hidratare. Puterea de vindecare aloe se datoreză
creșterii oxigenării pielii, creșterea sintezei și
elasticității țesutului.

ACȚIUNE ANTIINFLAMATOARE
EFECT HIDRATARE

Utilizarea Aloe Vera poate fi urmărit inclusiv de
pe vremea egiptenilor. Însăși Cleopatra utiliza
Aloe Vera care se considera fiind “planta
imortalității”. Era utilizat în tratamentul plăgilor,
infecțiilor la nivelul pielii, a arsurilor sau a altor
condiții dermatologice.

PROTOCOL MEDICAL
TRATAMENT CEARCĂNE

LA DOMICILIU

Aplicare perioculară şi pe pleoape

Vitaminele C & A

Cu două săptămâni înainte // Retinol în concentraţii reduse şi în
zile alternative (Contur de ochi Retises®)

Dimineaţa // Cremă contur de Ochi C-Vit
Seara // Cremă K-Vit

Pre-tratament // Curăţaţi pielea, îndepărtaţi machiajul şi degresaţi
toată faţa

· Repetaţi tratamentul după 15-30 zile
· Numărul de şedinţe depinde de efectul dorit

Îngrijire după tratament

Tratament // Amestecaţi peeling Arginine (Argipeel®) şi pudră de
vitamina C în stare pură (aditiv pentru un efect de strălucire)
· Aplicaţi pe toată faţa inclusiv pe pleoape
· Lăsaţi 10-15 minute să acţioneze
· Îndepărtaţi cu apă şi uscaţi pielea
· Aplicare focală (pleoape inferioare) cu un strat de acid mandelic +
tioglicolic (Mandelac T®)
· Aşteptaţi 4-5 minute
· Îndepărtaţi cu apă şi uscaţi pielea
· Sigilaţi cu retinol cu concentraţie ridicată (Retises® Forte) şi lăsaţi să
acţioneze timp de 6-8 ore

Pentru un efect anti-aging îmbunătățit a
tratamentului cu Argipeel vă recomandăm
combinarea tratamentului cu role dermatologice.
Accesează protocolul complet pe situl
www.microderma.ro sau
www.sesderma.ro

MANDELAC T =
ACID MANDELIC + ACID TIOGLICOLIC
ź Alfa-hidroxi acid
ź Eficient în repararea şi

recuperarea pielii afectate de
razele solare, fără a cauza eritem
ź Acţine depigmentantă
ź Poate fi folosit în orice anotimp
ź Activitate depigmentantă pe

petele epidermice cauzate de Fe
ź Proprietăţi Anti-aging
ź Grupul - SH oferă afinitate mare

pentru ionul feric
2

RETISES® FORTE
1

Compoziţie: 10% retinol şi 1% propionat de
retinil // pH 3.8

MANDELAC T
Compoziţie: 20% mandelic, 2.5%
fitic şi 5% tioglicolic // pH 1.0
Indicaţii: pete hemosiderotice
(sicleroza varicelor) şi cercurile
vinete.

este distribuitorul unic a produselor
Sesderma® în Romania

www.microderma.ro

Aplicare: se aplică pe zona de tratat sau pe
leziune. Se lasă să acţioneze aproximativ 8 ore.
Apoi se spală suprafaţa tratată.

este o marcă înregistrată în Spania - Valencia

Mai multe informaţii la (+)4(0)-362-101188 // (+)4(0)732-338848-49 // (0)742-023244
office@microderma.ro

