SISTEMUL
FERULAC
PEELING CU ACID FERULIC
ACIDUL FERULIC
Derivat din fenol:
• Antioxidant
• Antiinflamator
• Depigmentant
• Fotoprotector

FLORETINA

CE ESTE SISTEMUL FERULAC?
Noul sistem ANTIOXIDANT de peeling-uri care acţionează în
două faze – Ferulac Classic / Ferulac Plus şi Ferulac nanoaditiv.

Polifenol:
• Antioxidant
• Potențiator de
penetrare a altor
substanțe active

Rezultatele Ferulac Peel îmbunătăţesc tenul pe termen lung
dacă se utilizează produse la domiciliu cu acid ferulic şi
floretina (gama Ferulac). Nu este nevoie să se neutralizeze
peeling-ul: la sfârşitul tratamentului se sigilează cu Retises.

ACIDUL FERULIC

ANTIOXIDANT
ANTIINFLAMATOAR
DEPIGMENTANT

Creşte puterea antioxidantă a vitaminelor C şi E Protector
DNA având rol chimiopreventiv, inhibă activitatea
tirosinazei, creşte eficacitatea altor protectoare solare

FOTOPROTECTOR

FLORETINA

ANTIOXIDANT
POTENŢIATOR

NICOTINAMIDA

ACIDUL AZELAIC

Inhibă activitatea elastazei, interacţionează cu lipidele din
stratul cornos, reducând rezistenţa dispersării substanţelor
active de-a lungul stratului cornos şi modificând potenţialul
de dipol al bistraturilor lipidice
Menţine bariera cutanată, stimulează sinteza colagenului,
creşte aportul de nutrienţi şi energie către piele odată cu
creşterea vascularizării

DEPIGMENTANT

Inhibă 5-alfa reductaza; inhibă melanogeneza

ANTIINFLAMATOR, ANTIOXIDANT
RETINOL

DIFERENŢIERE EPITELIALA
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE
KERATINIZARE

Reduce dimensiunea secreţia glandelor sebacee; reduce
inflamarea blocând răspunsul chimiotactic al monocitelos şi
neutrofilelr; Remodelarea glandelor sebacee

CERAMIDE 1, 2, 3, &-6-II

Aport de lipide la bariera cutanată

ZINC

Reduce DHT, control bacterian, creşte epitelizarea, antiacnee

PROTOCOL MEDICAL

CARACTERISTICI

źSpălare şi demachere cu SENSYSES CLEANSER

źImediat după peeling pacienţii observă că pielea le este foarte fină

LOTION.
źDegresați pielea cu SOLUȚIE DEGRESANT. Aplicaţi

SILKSES în jurul ochilor, gurii şi nasului, pentru
protecţie.

(textură şi rugozitate mai bune ale pielii) mai luminoasă şi mai
strălucitoare.
źNu s-a observat eritem, exfoliere şi nici schimbări în pigmentaţie.
źÎmbunătăţeşte leziunile pigmentate (melasma, lentigo, aluniţe) încă

de la primele aplicări.

źAplicaţi OXYSES pe întreaga faţă.
źAplicaţi repede straturile de FERULAC CLASSIC,

cu mişcări uşoare de masaj.

źSe poate folosi în toate anotimpurile, pe toate tipurile de piele şi de

toate rasele.

źAșteptați apariția măştii albe (frosting).

źPentru a obţine rezultate optime, aplicaţi la fiecare 7-14 zile.

źAplicaţi 1-2 straturi suplimentare de FERULAC

AVANTAJE

PLUS.

źProcedură simplă, timp scurt de contact cu pielea.

źAplicaţi FERULAC NANO-ADITIV.

źUşor de integrat în practica zilnică a unui consult dermatologic /

źSigilaţi pielea după tratament: RETISES NANO 1%

(spray sau gel) şi cremă cu protecţie solară.

estetic.
źNu produce neplăceri (senzaţii de usturime sau arsură), nici risc de

hiperpigmentare.
źPentru toate tipurile de piele, pentru toate rasele şi în orice anotimp.

LA DOMICILIU
źGama de produse LIPOSOMAL FERULAC.

źEfecte antiîmbătrânire: reduce ridurile fine.
źAcţiune depigmentantă: reduce hiperpigmentarea, lentigo, melasma

şi hiperpigmentările postinflamatorii, incluzând tonul pielii.
źÎmbunătăţeşte textura pielii.
źUtil în acnee vulgară, cicatrici cauzate de acnee. Reduce dimensiunea

porului.
źHidratant – Creşte nivelurile ceramidelor şi îmbunătăţeşte funcţia de

barieră a pielii prevenind pierderea de apă transepidermică.
źStimulează reînnoirea celulară, îmbunătăţeşte strălucirea naturală a

pielii

PRECAUŢII
źFerulac Peel nu produce senzaţii de arsuri sau usturime în timplul

aplicării, fiind foarte delicat cu pacienţii.
źAr putea exista o mică senzaţie de neplăcere în momentul aplicării,

1
FERULAC CLASSIC
12% Acid ferulic, 5% Floretina
pH= 3,5 - 4,0

2

FERULAC PLUS
8% Acid ferulic, 5% Floretina,
Retinol (0.25 a 0.50%), 5% Acid malic,
5% Acid citric, 5% Acid lactic
pH= 3,5 - 4,0
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din cauza mirosului puternic al etanolului. Acesta trebuie aplicat cu
precauţie în zona peribucală (folosiţi un ventilator).
źSe poate folosi la pacienţii care urmează tratament cu izotretinoină

sau cu alte produse cu acid retinoic. În aceste cazuri, numărul de
straturi se reduce la maxim două şi frecvenţa se schimbă la fiecare 1530 zile.
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