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SCULPTURA  PEEL
Naujos galimybės  

Nauja pilingo Sculptura peel formulė yra paviršinio odos šveitimo evoliucijos rezultatas tiek 

specialistui – dėl saugumo ir proceso kontrolės, tiek ir pacientui – dėl lūkesčių, susijusių su laukiamu 

rezultatu. 

Cheminiai pilingai SCULPTURA – tai naujausias kompanijos PHITOGEN HOLDING spa (Italija), dirbančios 

šioje srityje daugiau kaip 15 metų, gaminys. Tai 5 skirtingos terapijai skirtos formulės. 

Unikalūs 2 fazių pilingai padeda geriausiai išspręsti šias odos problemas:

•  odos fotosenėjimas,

•  pigmentacija,

•  aknė, randai,

•  odos sausumas ir riebumas,

•  odos senėjimas dėl amžiaus. 

Sculptura peel – tai naujausias paviršinis pilingas, susidedantis iš 2 fazių. Naujo pilingo sistema siūlo 

nuoseklų gelio, turinčio užpatentuotą skirtingų Alfa / Beta rūgščių (glikolio, pieno, migdolinės ir salicilo) 

koncentracijų kompleksą. Šis kompleksas naudojamas 1 fazėje ir paruošia odą 2 fazės, kurią sudaro augali-

niai biostimuliatoriai, antioksidantai, priemonės prieš pleiskanas ir priešuždegiminės medžiagos, balinantys 

komponentai, taip pat pantenolis ir hialurono rūgštis, aktyvių komponentų įvedimui. 

Sculptura peel pranašumai :

o   Lengva ir aiški odos reakcijos kontrolė 

o  Maksimalus efektyvumas 

o   Visiškas ir garantuotas procedūros saugumas 

o   Individualios terapijos pasirinkimo galimybė esant skirtingų priežasčių odos defektams 

o  Aukštas atsiperkamumas. 
 

Šių pilingų kokybė atitinka visus Europos standartus.

Kiekvienam atvejui sukurta savita sudėtis, leidžianti pilingo procedūrą išnaudoti maksimaliai efektyviai, 

sprendžiant atitinkamas odos problemas. Tai gerokai sumažina būtinų procedūrų skaičių.

Taip pat sukurta speciali formulė jautriai, plonai, kuperozės pažeistai odai (subtiliai atnaujina odą, padidi-

na imunitetą, pašalina paraudimus). 

Pradžioje vizualiai įvertinama paciento odos būklė, išsiaiškinama problema ir parenkamas reikalingos 

sudėties pilingas. 

Pirmasis etapas – minkštas paviršinio sluoksnio nuėmimas, fibroblastų stimuliavimas, audinių mikrocir-

kuliacijos sustiprinimas. Subtilus odos apdirbimas rūgščių kompleksu atliekamas su specialiu šepetėliu ir po 

2–3 minučių oda pasiruošusi priimti aktyvius komponentus.   

Antrasis etapas – kryptinga terapija, odos pH kilimas, rūgščių prasiskverbimo sulėtėjimas ir jų agresyvumo 

sumažinimas. Malonus papildymo jausmas ir švari, energijos pilna oda. 

Serumas su hialurono rūgštimi, pasirinkta kaukė ir specialus kremas visiškai nuramina, sudrėkina ir atkuria 

odą. Puikus efektas iškart po procedūros – oda atrodo atsinaujinusi, patempta ir švytinti. Jokio paraudimo ir 

reabilitacijos periodo!!! Iš karto galima eiti į teatrą. 

Dabar pilingas tapo maksimaliai komfortiška ir netgi malonia procedūra. 

Technologijos ir sudėties derinys leidžia atlikti stiprią terapinę procedūrą be agresijos ir sudirginimo. 

Šis pilingas gali būti naudojamas kaip skubi procedūra momentiniam odos atgaivinimui, atnaujinimui ir 

nušveitimui prieš iškilmingą, svarbią dieną. 

Norint akivaizdžiai atjauninti, sustangrinti, išgydyti ir visiškai atnaujinti odą, apytiksliai reikalingas 4 proce-

dūrų kursas. Procedūros laikas – 45 min.

Būkite jaunos ir gražios! Juk dabar tai taip lengva...              

Biorevitalizacija, pažodžiui ver-

čiama kaip audinių biologinis pa-

gyvėjimas, yra geriausias metodas, 

padedantis akivaizdžiai atjauninti 

audinius. IAL-SYSTEM laikomas 

Auksiniu biorevitalizacijos standartu 

– taip tiksliai pavadintas šis produk-

tas – suteikia iš karto matomą rezul-

tatą. Jau po 2–3 procedūrų pradeda 

veikti odos atsinaujinimo mechaniz-

mas ir oda pradeda dirbti jaunystės 

rėžimu.

Tai nauja terapijos programa, 

skirta įvesti hialurono rūgštį į dermą 

mikroinjekcijomis veido, kaklo, iškirp-

tės, rankų srityse. 

Šios injekcijos, kaip medicinos 

preparatas, turi Europos kokybės 

sertifikatą.

Kiekvienam klientui naudojamas 

vienkartinis sterilus 1,1 ml arba 0,6 ml 

tūrio švirkštas. 

IAL-SYSTEM™ skatina optima-

liausią ląstelių veiklą, o tai leidžia 

atkurti idealią fiziologinę odos būklę, 

sugrąžinti ir ilgą laiką palaikyti jau-

nam amžiui būdingą odos būseną. 

IAL-SYSTEM™ preparatas vei-

kia ilgesnį laiką, 40–70 kartų viršija 

endogeninės hialurono rūgšties 

koncentraciją, o tai leidžia jai ilgam 

pasilikti audiniuose. Dėl mažos mo-

lekulinės masės (kuri ją padaro bioin-

teraktyvią) ir ilgalaikio išsaugojimo 

audiniuose (skirtingai nuo mezatera-

pijos) preparato IAL-SYSTEM™ hia-

lurono rūgštis leidžia sukurti idealias 

fiziologines efektyvaus odos atjau-

nėjimo sąlygas. 

IAL-SYSTEM ir IAL-SYSTEM 

АСР – natūrali biointeraktyvi 

hialurono rūgštis (18 mg/ml ir 20 

mg/ml).

Biorevitalizacijos metodas pade-

da atkurti jauną veido ovalą, sugrą-

žinti odos šviežumą ir stangrumą, 

sustabdyti neišvengiamą senėjimą 

NAUJA CHEMINIO 
ODOS ŠVEITIMO STRATEGIJA

Sculptura Peel

Profesionalų mokymas

Naujoviškas 2 fazių cheminis šveitiklis, 
skirtas atjauninti ir gydyti odą

Išskirtinis distributorius Baltijos šalyse: SIA RokSana 
Baltic, Ryga, Bruniniekų g. 35, 

tel. +371 672 97 670, +371 295 30 369

5 unikalios formulės:
• jautriai odai;
• normaliai odai;
• probleminei odai su akne;
• pigmentinei odai;
• stipriai veikiantis – fotosenėjimo   
  padariniams naikinti. 

Pagrindiniai komponentai:
1 fazė –
glikolio rūgštis, pieno rūgštis, salicilo 
rūgštis, migdolinė rūgštis, chitozanas;
2 fazė – 
unikalūs aktyvių komponentų 
kompleksai su pantenoliu ir kolagenu. 

•  Atkuria ir stiprina derminę odos struktūrą
•  Lygina mažas raukšleles

•  Mažina mimikos ir gravitacines raukšles
•  Gerina odos elastingumą ir turgorą

•  Skatina hialurono rūgšties išsiskyrimą 

Profesionalų mokymas

IAL-SYSTEM – 1,8 proc. gamtinės kilmės hialurono rūgštis. 
Aukštas saugumo ir biologinio suderinamumo lygis.
Iš karto matomas rezultatas!

Išskirtinis distributorius Baltijos šalyse: SIA RokSana Baltic, Ryga, 
Bruniniekų g. 35, tel. +371 672 97 670, +371 295 30 369.

IAL-SYSTEM ACP – 2 proc. hialurono rūgštis.
Naujas polimeras su natūralios hialurono rūgšties 
savybėmis. Veikia ilgiau. Tai pirmas biorevitalizatorius su 
�lerio savybėmis, sukuriantis biologiškai aktyvios 
hialurono rūgšties rezervą odoje.

– šį procesą galima atsukti atgal bet 

kokiame amžiuje. 

Pažangi terapijos programa 

„Auksinis biorevitalizacijos stan-

dartas“ susideda iš sinergetinio 

dviejų preparatų IAL-SYSTEM ir IAL-

SYSTEM АСР naudojimo: komplek-

so su intensyviu biorevitalizaciniu ir 

koreaguojančiu poveikiu. 

IAL-SYSTEM skirtas: sausai, 

senstančiai odai, dėl bet kokios prie-

žasties išsausėjusiai, mažiau elas-

tingai ir pabrinkusiai odai; atsiradus 

raukšlėms, keičiantis odai nuo foto-

senėjimo, streso, rūkymo;

- rengiantis atkurti odą ir/arba 

atliekant atkūrimo procedūras: odos 

šveitimą, lazerinį šlifavimą (derma-

brazija ir yra šlifavimas), dermabrazi-

ją, plastines operacijas. 

Mūsų pacientams labai patinka 

ši procedūra. Pirmiausia dėl to, kad ji 

nesukelia alergijos, yra saugi, lengvai 

pakeliama. Nėra reabilitacijos perio-

do – kitą dieną po injekcijos gali ma-

tytis vos įžiūrimi taškeliai. 

Po 2–3 biorevitalizacijos seansų 

net pusę metų organizmas išsaugo 

pakankamą hialurono rūgšties kiekį. 

Šį periodą galima pavadinti pratęstu 

jaunystės laikotarpiu.

Po 2–3 procedūrų – akivaizdžiai 

matomas rezultatas – sveika, patemp-

ta ir sustiprėjusi oda, pagerėjusi jos 

struktūra.Veido ovalas tampa lygus, 

labiau išreikštas. IAL- SYSTEM mes re-

komenduojame įvairaus amžiaus pa-

cientams. Pavyzdžiui, mergaitėms, ku-

rioms prasidėjo odos išsausėjimas dėl 

piktnaudžiavo soliariumu. Tokiu atveju 

užtenka tik vieno seanso atkurti odos 

natūralius procesus ir ją atgaivinti.

Procedūra trunka apie 40 minu-

čių, yra labai efektyvi ir saugi. 

Prieinama kaina ir akivaizdus 

rezultatas džiugina ir specialistus, ir 

klientus. 

Maloniai kviečiame aplankyti mūsų stendą B10 tarptautinėje parodoje Pelenė kovo 7–9 dienomis ir susipažinti su šia produkcija. Mūsų konsultantai atsakys į visus Jus dominančius klausimus.

P a ž a n g i  t e r a p i j o s  p r o g r a m a
Auksinis biorevitalizacijos standartas 


