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 :توضیح محصول

 استفاده شده در این فرموالسیون پیلینگ، به گونه اي تنظیم شده است که به راحتی در انواع پوست به�نوع و مقدار انواع آلفا هیدروکسی اسید هاي ارگانیک

 ،رفع خطوط ظریف پوستی ، کدري و تیرگی ، لک آکنه ها، کک و مک، لک هاي ناشی از افزایش سن و نیز لکهاي بوجود آمده از میکرودرم ابریشن، میکرونیدلینگ

 ،سوالریوم، لیزر و ..... کمک کند. این محلول پیلینگ قوي در تنظیم مقدار ترشح سبوم، آبرسانی، تحریک سنتزکالژن، جوانسازي، سفت نمودن

�.بازسازي، لیفت، تمیز کردن و رفع منافذ باز پوست ، نرمی، شفافیت، درخشش و ابریشمی شدن پوست و رفع لک ها موثر است
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 :مواد موثره

 االژیک اسید، تارتاریک اسید، ماندلیک : Organic Alpha Hydroxy Acids (A.H.As) در فرموالسیون قوي این محلول پیلینگ قوي، از

.اسید، سیتریک اسید، الکتیک اسید، آزاالئیک اسید استفاده شده است

.استفاده شده است Vitamin B3 گلیسیریزیک اسید، هیالورونیک اسید و ،Rose hip سرم الکتوز، عصاره : در ترکیبات این فرموالسیون ویژه از

:نحوه استفاده

.این محلول الیه بردار آماده استفاده است و نیازي به افزودن مواد افزودنی یا محلول دیگر ندارد و این محلول الیه بردار را با هیچ محصول دیگري ترکیب نکنید

 این محصول باید تحت نظر پزشک استفاده شود و باید آن را به آرامی روي پوست تمیز مالش داد و منتظر ماند تا واکنش مناسب پوست ظاهر شود، سپس باید توسط

.ماده خنثی کننده مناسب از سطح پوست خارج شود. تعداد جلسات درمانی و فواصل زمانی آنها کامالً براساس دیدگاه پزشک است

:احتیاط

�این محصول فقط براي استفاده موضعی (غیر تزریقی) می باشد

.این محصول براي نوشیدن یا خوردن نیست

.این محلول را روي پلک ها ، پوست با زخم باز ، پوست خراشیده ، پوست آفتاب سوخته و غشاهاي مخاطی قرار ندهید

.این محلول را روي پوست بیمارانی که از آبله مرغان فعال ، تبخال ، لیشمانیوز جلدي و هر نوع اختالل نقص سیستم ایمنی رنج می برند ، استفاده نکنید

.این محلول براي کودکان و افرادي که از درماتیت سبورئیک ، اگزما و آلرژي رنج می برند مناسب نیست

.لطفاً درب بطري محصول را کامال بسته و آن را در جاي خنک و دور از نور نگهداري نمایید

.لطفا از آب مقطر استریل بعنوان ماده خنثی کننده استفاده نمایید

:حفاظت و ایمنی

.دور از دسترس اطفال و افراد غیر حرفه اي نگهداري شود

.محلول هاي الیه برداري تهاجمی فقط براي افراد حرفه اي طراحی شده اند که می دانند چگونه این فرایند زیبا و شگفت انگیز را انجام دهند

:نام محصول
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