
 

 

 

Пілінги Beautyhall PRX35 та PRX35+

Тип упаковки: флакон 10мл
Країна виробництва: Іспанія
Торгова марка: Beautyhall
PRX35: прозорий розчин, з легким запахом перекису водню
PRX35+: розчин червонуватого відтінку, можливо випадання 
осаду, насичений запах перекису водню.

СКЛАД ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+:
•  Трихлороцтова кислота ТСА 35%
•  Коєва кислота
•  Арбутин
•  Перекис водню

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - інноваційні пілінги, які не ушкоджують поверхневий шар шкіри та не 
вимагають тривалого періоду відновлення. На основі впливу на шкіру, відносяться до               
пілінгів -біоревіталізантів.

ДІЯ 
Завдяки унікальному складу PRX35 і PRX35 +, пілінг швидко проникає в дерму, при цьому не 
пошкоджуючи епідерміс. Це означає, що трихлороцтова кислота не руйнує живі клітини епідер-
місу та не викликає фрост-ефект, а діє на білкові компоненти дермального шару, активуючи 
процеси регенерації та відновлення шкіри, поліпшується мікроциркуляція, клітини насичуються 
киснем.

КОМПОЗИЦІЯ ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИС ВОДНЮ+ КОЄВА КИСЛОТА + АРБУТИН

У ПІЛІНГУ PRX35+ - концентрація ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ більше в порівнянні з
пілінгом PRX35.

Кожна молекула PRX35 і PRX35 + містить унікальну комбінацію 35% ТСА, перекису водню Н2О2, 
коєвої кислоти С6Н6О4 та арбутину С12Н16О7. За рахунок такої композиції вона не так агресив-
на, як чиста ТСА.
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ТРИХЛОРОЦТОВА КИСЛОТА 35% стимулює ріст фібробластів у шкірі, одночасно має протиза-
пальний ефект, ефективно очищає пори від шкірного жиру, що накопичився, косметичного 
забруднення та мікрочастинок бруду, знищує патогенні бактерії. Підвищує еластичність дерми.

ПЕРЕКИС ВОДНЮ надає сильну антисептичну дію. При контакті з епідермісом перекис сприяє 
вивільненню великої кількості кисню, який механічно очищає поверхню шкіри від усіх видів 
забруднень. Крім того, перекис водню наповнює шкіру чистим киснем, підвищує чутливість 
рецепторів.

КОЄВА КИСЛОТА  основне призначення - освітлення оброблених ділянок шкіри. Хімічний склад 
цієї кислоти пригнічує вироблення меланіну.

АРБУТИН – речовина, отримана з рослин, таких як мучниця, журавлина, чорниця, пшениця та 
груша. Арбутин є природним «двоюрідним братом» синтетичного гідрохінону. За більш ніж 50 
років досліджень став найбільш широко використовуваним у світі освітлювальним агентом для 
лікування різних типів пігментних плям і гіперпігментації.

НЕОБХІДНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очищувальні препарати
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo (піна для вмивання)
•  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 або PRX35+
3. Мезококтейль (обирається за показаннями)
4. Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)

Показання до застосування пілінгу PRX35
•  усі види гіперпігментації
•  фотостаріння
•  суха, тонка шкіра
•  дрібнозморшкуватий тип старіння
•  купероз, розацеа, чутлива шкіра
•  шкіра «курця»

Показання до застосування пілінгу PRX35+
• щільна, жирна шкіра
• широкі пори
• постакне рубці
• легкий ступінь акне
• зморшки, заломи
• зниження еластичності шкіри

ПЕРЕВАГИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+
•  безболісність процедури 
•  відсутність реабілітаційного періоду (легке лущення або взагалі без нього, немає почер-

воніння та набряків)
•  підходить для всіх типів шкіри
•  цілорічність процедури (процедуру можна робити в будь-який сезон, враховуючи індиві-

дуальні особливості клієнта)
•  поєднання з фракційною та класичною мезотерапією в одній процедурі

Пілінг PRX35 та PRX35+ постпроцедурний ефект
• освітлення шкіри, вирівнювання текстури
• освітлення пігментних плям
• згладжування епідермальних зморшок
• ефект наповнення
• ефект ліфтингу (свого роду легкий ефект підтягування)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 3 шари, завжди розподіляючи масажними рухами до повного вбиран-
ня. Для зони обличчя 1,2 мл, обличчя + шия 1,5 мл, обличчя + шия + декольте 2 мл

5. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

6. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
7. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+ В ПОЄДНАННІ З
ФРАКЦІОННОЮ МЕЗОТЕРАПІЄЮ (МЕЗОРОЛЕР, ДЕРМАШТАМП)

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Опрацювати мезоролером або дермаштампом
5.  Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 1-3 шари, акуратно розподілити масажними рухами до повного 
вбирання. 

6. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

7. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
8. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 20-30 днів

ПОСТПРОЦЕДУРНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
•  Очищення шкіри через 12 годин м'яким засобом
•  Використання упродовж перших 3 днів фізіологічних ліпідів
•  При виході на вулицю крем з SPF

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
•  PRX35 - без відчуттів або відчуття ледь виражені, без лущення
•  PRX35 + - від легкого до вираженого поколювання, борошновидне лущення
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СКЛАД ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+:
•  Трихлороцтова кислота ТСА 35%
•  Коєва кислота
•  Арбутин
•  Перекис водню

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - інноваційні пілінги, які не ушкоджують поверхневий шар шкіри та не 
вимагають тривалого періоду відновлення. На основі впливу на шкіру, відносяться до               
пілінгів -біоревіталізантів.

ДІЯ 
Завдяки унікальному складу PRX35 і PRX35 +, пілінг швидко проникає в дерму, при цьому не 
пошкоджуючи епідерміс. Це означає, що трихлороцтова кислота не руйнує живі клітини епідер-
місу та не викликає фрост-ефект, а діє на білкові компоненти дермального шару, активуючи 
процеси регенерації та відновлення шкіри, поліпшується мікроциркуляція, клітини насичуються 
киснем.

КОМПОЗИЦІЯ ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИС ВОДНЮ+ КОЄВА КИСЛОТА + АРБУТИН

У ПІЛІНГУ PRX35+ - концентрація ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ більше в порівнянні з
пілінгом PRX35.

Кожна молекула PRX35 і PRX35 + містить унікальну комбінацію 35% ТСА, перекису водню Н2О2, 
коєвої кислоти С6Н6О4 та арбутину С12Н16О7. За рахунок такої композиції вона не так агресив-
на, як чиста ТСА.

ТРИХЛОРОЦТОВА КИСЛОТА 35% стимулює ріст фібробластів у шкірі, одночасно має протиза-
пальний ефект, ефективно очищає пори від шкірного жиру, що накопичився, косметичного 
забруднення та мікрочастинок бруду, знищує патогенні бактерії. Підвищує еластичність дерми.

ПЕРЕКИС ВОДНЮ надає сильну антисептичну дію. При контакті з епідермісом перекис сприяє 
вивільненню великої кількості кисню, який механічно очищає поверхню шкіри від усіх видів 
забруднень. Крім того, перекис водню наповнює шкіру чистим киснем, підвищує чутливість 
рецепторів.

КОЄВА КИСЛОТА  основне призначення - освітлення оброблених ділянок шкіри. Хімічний склад 
цієї кислоти пригнічує вироблення меланіну.

АРБУТИН – речовина, отримана з рослин, таких як мучниця, журавлина, чорниця, пшениця та 
груша. Арбутин є природним «двоюрідним братом» синтетичного гідрохінону. За більш ніж 50 
років досліджень став найбільш широко використовуваним у світі освітлювальним агентом для 
лікування різних типів пігментних плям і гіперпігментації.

НЕОБХІДНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очищувальні препарати
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo (піна для вмивання)
•  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 або PRX35+
3. Мезококтейль (обирається за показаннями)
4. Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)

Показання до застосування пілінгу PRX35
•  усі види гіперпігментації
•  фотостаріння
•  суха, тонка шкіра
•  дрібнозморшкуватий тип старіння
•  купероз, розацеа, чутлива шкіра
•  шкіра «курця»

Показання до застосування пілінгу PRX35+
• щільна, жирна шкіра
• широкі пори
• постакне рубці
• легкий ступінь акне
• зморшки, заломи
• зниження еластичності шкіри

ПЕРЕВАГИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+
•  безболісність процедури 
•  відсутність реабілітаційного періоду (легке лущення або взагалі без нього, немає почер-

воніння та набряків)
•  підходить для всіх типів шкіри
•  цілорічність процедури (процедуру можна робити в будь-який сезон, враховуючи індиві-

дуальні особливості клієнта)
•  поєднання з фракційною та класичною мезотерапією в одній процедурі

Пілінг PRX35 та PRX35+ постпроцедурний ефект
• освітлення шкіри, вирівнювання текстури
• освітлення пігментних плям
• згладжування епідермальних зморшок
• ефект наповнення
• ефект ліфтингу (свого роду легкий ефект підтягування)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 3 шари, завжди розподіляючи масажними рухами до повного вбиран-
ня. Для зони обличчя 1,2 мл, обличчя + шия 1,5 мл, обличчя + шия + декольте 2 мл

5. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

6. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
7. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+ В ПОЄДНАННІ З
ФРАКЦІОННОЮ МЕЗОТЕРАПІЄЮ (МЕЗОРОЛЕР, ДЕРМАШТАМП)

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Опрацювати мезоролером або дермаштампом
5.  Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 1-3 шари, акуратно розподілити масажними рухами до повного 
вбирання. 

6. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

7. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
8. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 20-30 днів

ПОСТПРОЦЕДУРНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
•  Очищення шкіри через 12 годин м'яким засобом
•  Використання упродовж перших 3 днів фізіологічних ліпідів
•  При виході на вулицю крем з SPF

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
•  PRX35 - без відчуттів або відчуття ледь виражені, без лущення
•  PRX35 + - від легкого до вираженого поколювання, борошновидне лущення
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СКЛАД ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+:
•  Трихлороцтова кислота ТСА 35%
•  Коєва кислота
•  Арбутин
•  Перекис водню

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - інноваційні пілінги, які не ушкоджують поверхневий шар шкіри та не 
вимагають тривалого періоду відновлення. На основі впливу на шкіру, відносяться до               
пілінгів -біоревіталізантів.

ДІЯ 
Завдяки унікальному складу PRX35 і PRX35 +, пілінг швидко проникає в дерму, при цьому не 
пошкоджуючи епідерміс. Це означає, що трихлороцтова кислота не руйнує живі клітини епідер-
місу та не викликає фрост-ефект, а діє на білкові компоненти дермального шару, активуючи 
процеси регенерації та відновлення шкіри, поліпшується мікроциркуляція, клітини насичуються 
киснем.

КОМПОЗИЦІЯ ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИС ВОДНЮ+ КОЄВА КИСЛОТА + АРБУТИН

У ПІЛІНГУ PRX35+ - концентрація ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ більше в порівнянні з
пілінгом PRX35.

Кожна молекула PRX35 і PRX35 + містить унікальну комбінацію 35% ТСА, перекису водню Н2О2, 
коєвої кислоти С6Н6О4 та арбутину С12Н16О7. За рахунок такої композиції вона не так агресив-
на, як чиста ТСА.

ТРИХЛОРОЦТОВА КИСЛОТА 35% стимулює ріст фібробластів у шкірі, одночасно має протиза-
пальний ефект, ефективно очищає пори від шкірного жиру, що накопичився, косметичного 
забруднення та мікрочастинок бруду, знищує патогенні бактерії. Підвищує еластичність дерми.

ПЕРЕКИС ВОДНЮ надає сильну антисептичну дію. При контакті з епідермісом перекис сприяє 
вивільненню великої кількості кисню, який механічно очищає поверхню шкіри від усіх видів 
забруднень. Крім того, перекис водню наповнює шкіру чистим киснем, підвищує чутливість 
рецепторів.

КОЄВА КИСЛОТА  основне призначення - освітлення оброблених ділянок шкіри. Хімічний склад 
цієї кислоти пригнічує вироблення меланіну.

АРБУТИН – речовина, отримана з рослин, таких як мучниця, журавлина, чорниця, пшениця та 
груша. Арбутин є природним «двоюрідним братом» синтетичного гідрохінону. За більш ніж 50 
років досліджень став найбільш широко використовуваним у світі освітлювальним агентом для 
лікування різних типів пігментних плям і гіперпігментації.

НЕОБХІДНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очищувальні препарати
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo (піна для вмивання)
•  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 або PRX35+
3. Мезококтейль (обирається за показаннями)
4. Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)

Показання до застосування пілінгу PRX35
•  усі види гіперпігментації
•  фотостаріння
•  суха, тонка шкіра
•  дрібнозморшкуватий тип старіння
•  купероз, розацеа, чутлива шкіра
•  шкіра «курця»

Показання до застосування пілінгу PRX35+
• щільна, жирна шкіра
• широкі пори
• постакне рубці
• легкий ступінь акне
• зморшки, заломи
• зниження еластичності шкіри

ПЕРЕВАГИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+
•  безболісність процедури 
•  відсутність реабілітаційного періоду (легке лущення або взагалі без нього, немає почер-

воніння та набряків)
•  підходить для всіх типів шкіри
•  цілорічність процедури (процедуру можна робити в будь-який сезон, враховуючи індиві-

дуальні особливості клієнта)
•  поєднання з фракційною та класичною мезотерапією в одній процедурі

Пілінг PRX35 та PRX35+ постпроцедурний ефект
• освітлення шкіри, вирівнювання текстури
• освітлення пігментних плям
• згладжування епідермальних зморшок
• ефект наповнення
• ефект ліфтингу (свого роду легкий ефект підтягування)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 3 шари, завжди розподіляючи масажними рухами до повного вбиран-
ня. Для зони обличчя 1,2 мл, обличчя + шия 1,5 мл, обличчя + шия + декольте 2 мл

5. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

6. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
7. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+ В ПОЄДНАННІ З
ФРАКЦІОННОЮ МЕЗОТЕРАПІЄЮ (МЕЗОРОЛЕР, ДЕРМАШТАМП)

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Опрацювати мезоролером або дермаштампом
5.  Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 1-3 шари, акуратно розподілити масажними рухами до повного 
вбирання. 

6. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

7. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
8. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 20-30 днів

ПОСТПРОЦЕДУРНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
•  Очищення шкіри через 12 годин м'яким засобом
•  Використання упродовж перших 3 днів фізіологічних ліпідів
•  При виході на вулицю крем з SPF

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
•  PRX35 - без відчуттів або відчуття ледь виражені, без лущення
•  PRX35 + - від легкого до вираженого поколювання, борошновидне лущення
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СКЛАД ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+:
•  Трихлороцтова кислота ТСА 35%
•  Коєва кислота
•  Арбутин
•  Перекис водню

Beautyhall PRX35 и PRX35+ - інноваційні пілінги, які не ушкоджують поверхневий шар шкіри та не 
вимагають тривалого періоду відновлення. На основі впливу на шкіру, відносяться до               
пілінгів -біоревіталізантів.

ДІЯ 
Завдяки унікальному складу PRX35 і PRX35 +, пілінг швидко проникає в дерму, при цьому не 
пошкоджуючи епідерміс. Це означає, що трихлороцтова кислота не руйнує живі клітини епідер-
місу та не викликає фрост-ефект, а діє на білкові компоненти дермального шару, активуючи 
процеси регенерації та відновлення шкіри, поліпшується мікроциркуляція, клітини насичуються 
киснем.

КОМПОЗИЦІЯ ПІЛІНГУ PRX35 ТА PRX35+
ТСА + ПЕРЕКИС ВОДНЮ+ КОЄВА КИСЛОТА + АРБУТИН

У ПІЛІНГУ PRX35+ - концентрація ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ більше в порівнянні з
пілінгом PRX35.

Кожна молекула PRX35 і PRX35 + містить унікальну комбінацію 35% ТСА, перекису водню Н2О2, 
коєвої кислоти С6Н6О4 та арбутину С12Н16О7. За рахунок такої композиції вона не так агресив-
на, як чиста ТСА.

ТРИХЛОРОЦТОВА КИСЛОТА 35% стимулює ріст фібробластів у шкірі, одночасно має протиза-
пальний ефект, ефективно очищає пори від шкірного жиру, що накопичився, косметичного 
забруднення та мікрочастинок бруду, знищує патогенні бактерії. Підвищує еластичність дерми.

ПЕРЕКИС ВОДНЮ надає сильну антисептичну дію. При контакті з епідермісом перекис сприяє 
вивільненню великої кількості кисню, який механічно очищає поверхню шкіри від усіх видів 
забруднень. Крім того, перекис водню наповнює шкіру чистим киснем, підвищує чутливість 
рецепторів.

КОЄВА КИСЛОТА  основне призначення - освітлення оброблених ділянок шкіри. Хімічний склад 
цієї кислоти пригнічує вироблення меланіну.

АРБУТИН – речовина, отримана з рослин, таких як мучниця, журавлина, чорниця, пшениця та 
груша. Арбутин є природним «двоюрідним братом» синтетичного гідрохінону. За більш ніж 50 
років досліджень став найбільш широко використовуваним у світі освітлювальним агентом для 
лікування різних типів пігментних плям і гіперпігментації.

НЕОБХІДНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очищувальні препарати
•  Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo (піна для вмивання)
•  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
•  Хлоргексидин

2. Beautyhall PRX35 або PRX35+
3. Мезококтейль (обирається за показаннями)
4. Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
5. Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)

Показання до застосування пілінгу PRX35
•  усі види гіперпігментації
•  фотостаріння
•  суха, тонка шкіра
•  дрібнозморшкуватий тип старіння
•  купероз, розацеа, чутлива шкіра
•  шкіра «курця»

Показання до застосування пілінгу PRX35+
• щільна, жирна шкіра
• широкі пори
• постакне рубці
• легкий ступінь акне
• зморшки, заломи
• зниження еластичності шкіри

ПЕРЕВАГИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+
•  безболісність процедури 
•  відсутність реабілітаційного періоду (легке лущення або взагалі без нього, немає почер-

воніння та набряків)
•  підходить для всіх типів шкіри
•  цілорічність процедури (процедуру можна робити в будь-який сезон, враховуючи індиві-

дуальні особливості клієнта)
•  поєднання з фракційною та класичною мезотерапією в одній процедурі

Пілінг PRX35 та PRX35+ постпроцедурний ефект
• освітлення шкіри, вирівнювання текстури
• освітлення пігментних плям
• згладжування епідермальних зморшок
• ефект наповнення
• ефект ліфтингу (свого роду легкий ефект підтягування)

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 3 шари, завжди розподіляючи масажними рухами до повного вбиран-
ня. Для зони обличчя 1,2 мл, обличчя + шия 1,5 мл, обличчя + шия + декольте 2 мл

5. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

6. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
7. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 14-21 день

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ ПІЛІНГУ PRX35 та PRX35+ В ПОЄДНАННІ З
ФРАКЦІОННОЮ МЕЗОТЕРАПІЄЮ (МЕЗОРОЛЕР, ДЕРМАШТАМП)

1. Очистити шкіру за допомогою Dermagenetic Bot. Facial Foam Bot. або Facial Foam Exo
2. Додатково підготувати шкіру  Dermagenetic Microexfoliant (ензимний пілінг)
3. Двічі обробити хлоргексидином 
4. Опрацювати мезоролером або дермаштампом
5.  Нанести шар пілінгу PRX35 або PRX35+ масажними рухами (з більшим навантаженням на 

зморшки). Слід наносити в 1-3 шари, акуратно розподілити масажними рухами до повного 
вбирання. 

6. Через 3-5 хвилин після повної абсорбції пілінгу розподілити мезококтейль (за показаннями) до 
повного вбирання

7. Розподілити кілька крапель  Dermagenetic LRC (фізіологічні ліпіди)
8. Завершити процедуру  Dermagenetic Elios SPF 20-50 (захисний денний крем з SPF)
3-4 процедури
1 раз на 20-30 днів

ПОСТПРОЦЕДУРНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
•  Очищення шкіри через 12 годин м'яким засобом
•  Використання упродовж перших 3 днів фізіологічних ліпідів
•  При виході на вулицю крем з SPF

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
•  PRX35 - без відчуттів або відчуття ледь виражені, без лущення
•  PRX35 + - від легкого до вираженого поколювання, борошновидне лущення

ОФІСИ

ВІННИЦЯ — «Магазин професійної косметики»
вул. Пирогова, 103
(067) 573-26-27, (063) 919-01-47 
vinnitsa@inter-cosmetics.com
viber: +380675732627

ДНІПРО — «Магазин професійної косметики»
пр-т Олександра Поля, 50
(067) 571-15-65, (066) 125-16-97, (063) 919-01-52 
dnepr@inter-cosmetics.com
viber: +380675711565

ЗАПОРІЖЖЯ — «Магазин професійної косметики»
вул. Незалежної України, 11
(067) 325-65-66, (099) 005-03-90 
zp@inter-cosmetics.com
viber: +380673256566

 — «Магазин професійної косметики»
вул. Антоновича, 172,
БЦ «Паладіум Сіті», 2-й поверх
(067) 576-24-34, (050) 609-67-66, (063) 91-901-34 
kiev@inter-cosmetics.com
viber: +380675762434

КРИВИЙ РІГ  — «Магазин професійної косметики»
пр-т Миру, 29
(067) 829-29-62, (093) 051-65-05
kr.intercosmetics@gmail.com
viber: +380678292962

ЛЬВІВ — «Магазин професійної косметики»
вул. Тобілевича, 5
(067) 573-10-30, (099) 565-88-81  
lviv.intercosmetics@gmail.com
viber: +380675731030

МИКОЛАЇВ — «Магазин професійної косметики»
вул. Спаська, 43
(067) 321-77-74, (099) 332-41-79 
nk.intercosmetics@gmail.com
viber: +380673217774

ОДЕСА — «Магазин професійної косметики»
вул. Софіївська, 15
(067) 545-79-07, (063) 919-01-48 
odessa@inter-cosmetics.com
viber: +380675457907

ПОЛТАВА — «Магазин професійної косметики»
вул. Європейська, 57
(067) 574-31-38, (050) 597-03-15
poltava@inter-cosmetics.com
viber: +380675743138

СІМФЕРОПОЛЬ — БЦ «Пасаж», 2-й поверх, офіс 205-л
пр-т Кірова, 29/1, корпус Б
+79787336013
simferopol@inter-cosmetics.com
viber: +79787336013

СУМИ — «Магазин професійної косметики»
вул. Воскресенська, 15
(067) 674-07-17, (099) 196-35-99
sumy.intercosmetics@gmail.com
viber: +380676740717

ХАРКІВ — Головний офіс
пров. Воробйова, 4
(057) 731-63-82, (097) 08-02-852, (063) 91-90-153 
info@inter-cosmetics.com
viber: +380970802852

ЧЕРКАСИ — «Магазин професійної косметики»
бульв. Шевченка, 242
(067) 545-79-08, (093) 127-35-04 
cherkasy@inter-cosmetics.com
viber: +380675457908

ЗАВАНТАЖ УСІ КАТАЛОГИ ТУТ

КИЇВ


