
VENOME PEEL
CAŁOROCZNA REWITALIZACJA SKÓRY



Venome Mandelic Glow to peeling chemiczny o wielokierunko-
wym spektrum działania i wysokim stopniu bezpieczeństwa. 
Zastosowany w preparacie 40% kwas migdałowy, należący 
do kwasów owocowych, czyli alfa-hydroksykwasów (AHA), 
stymuluje proces odnowy komórkowej, przez co pobudza fi-
broblasty do produkcji włókien białkowych, wykazując do-
datkowo silne działanie bakteriostatyczne. Preparat nie po-
woduje fotouczulenia, dlatego też może być stosowany jako 
produkt całoroczny.

Kwas Migdałowy jest produktem powstałym w wyniku reak-
cji hydrolizy wybranych związków organicznych. Masa poje-
dynczych cząstek jest relatywnie duża, dzięki czemu preparat 
stopniowo wnika w głębsze struktury naskórka, dając kontrolę 
nad przeprowadzanym zabiegiem i obniżając ryzyko występo-
wania ewentualnych podrażnień. 

Preparat Venome Mandelic Glow skutecznie niweluje przebar-
wienia i hiperpigmentacje, dzięki spłyceniu warstwy rogowej 
naskórka, poprzez osłabianie lub całkowite rozdzielenie połą-
czeń pomiędzy korneocytami, wywołując efekt mikroeksfoliacji 
i w efekcie pogrubienia jego żywych części. Skóra stopniowo 
odzyskuje właściwy koloryt, dzięki przyspieszeniu usuwania 
komórek posiadających nadmierną ilość melaniny, powodują-
cej zmiany pigmentacyjne. 

VENOME PEEL

6 ml

MANDELIC GLOW 



venome-global.com

WSKAZANIA

Płytkie zmarszczki 

Przebarwienia i miejscowe hiperpigmentacje

Trądzik 

Nadmierne rogowacenie okołomieszkowe

Rozszerzone pory i zaskórniki 

Skóra z widocznymi nierównościami 

Cera poszarzała 

Skóra tłusta i mieszana

Wiotkość i brak blasku 

Zaletą kwasu migdałowego jest uniwersalność stosowania i szerokie możliwo-
ści działania. Produkt reguluje wydzielanie łoju, zmniejsza problem rogowacenia 
okołomieszkowego, obkurcza pory, dodatkowo wykazując właściwości prze-
ciwbakteryjne, dlatego też zalecany jest również w przypadku cer problema-
tycznych. 

Venome Mandelic Glow stymuluje produkcję ceramidów, glikozoaminoglika-
nów (GAG) oraz włókien kolagenu i elastyny, przez co podnosi poziom nawilże-
nia oraz zwiększa naturalną barierę ochronną skóry, co bezpośrednio wpływa 
na wzrost jędrności i spadek widoczności powierzchniowych zmarszczek.  

Regularne stosowanie Venome Mandelic Glow pozwala zmniejszyć negatywne 
skutki fotostarzenia, uelastycznić skórę i przywrócić jej zdrowy blask.

SESJE
Rekomendowane jest powtarzanie zabiegu co 1-4 tygodnie przez maksymalnie 
4 sesje. W trakcie kuracji ważne jest, aby wieczorem zastosować regenerujący 
krem nawilżający i SKIN ANTIDOTE GLOW, a w ciągu dnia krem przeciwsłonecz-
ny SPF 50+, aby chronić skórę przed promieniami słonecznymi.

1.  Wykonać dokładny demakijaż twarzy oraz odtłuścić 
obszar poddawany zabiegowi.

2. Pobrać produkt z opakowania za pomocą igły pobra-
niowej oraz strzykawki. 

 W zależności od strefy pobrać odpowiednią ilość ml: 
twarz (3ml), szyja (2ml), dekolt (2ml) lub dłonie (2ml).

3. Nałożyć produkt za pomocą rękawiczek i dokładnie 
wmasować.

4. Pozostawić na skórze na 6 do 15 minut. Czas pozosta-
wienia produktu uzależniony jest od indywidualnych 
wskazań pacjenta i stanu skóry. W miejscach, w których 
chcemy zwiększyć moc zabiegu można nałożyć drugą 
warstwę peelingu.

• 6-8 minut – skóra wrażliwa, naczynkowa, 
 skłonna do podrażnień
• 8-10 minut – skóra normalna, widoczne oznaki 

starzenia się
• 10-12 minut – skóra ze skłonnością do zmian 
 zapalnych, zaskórników
• 12-15 minut – skóra gruba, tłusta, łojotok, 
 przebarwienia i hiperpigmentacje

5. Zmyć preparat chłodną wodą. Jeśli pacjent poczuje silne 
pieczenie lub zaobserwuje się intensywne zaczerwienie-
nie, natychmiast opłukać leczony obszar w celu usunię-
cia kwasu. 

6. W celu wzmocnienia kuracji i dodatkowej ochrony 
 pozabiegowej zastosować Skin Antidote Glow 
 oraz krem z filtrem UV.

Start

Zabieg
wykonany

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY PEELINGU

STOSOWANIE           VENOME MANDELIC GLOW



Professional use only venome-global.com

PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM

1. Wykonać dokładny demakijaż twarzy oraz odtłuścić 
 obszar poddawany zabiegowi.

2. Pobrać produkt z opakowania za pomocą igły pobra-
niowej oraz strzykawki. 

 W zależności od strefy pobrać odpowiednią ilość ml: 
twarz (3ml), szyja (2ml), dekolt (2ml) lub dłonie (2ml).

3. Nałożyć produkt za pomocą rękawiczek i dokładnie 
wmasować. Przejść do kolejnego etapu.

4. Wykonać zabieg mikroiniekcji pracując na głęboko-
ściach dostosowanych do typu i stanu skóry. Zalecany 
zakres od 0,2 mm – 1,5 mm. 

5. Jeśli skóra wymaga mocnej stymulacji, nałożyć kolejną 
warstwę peelingu, na około 3 minuty.

6. Zmyć preparat chłodną wodą i zdezynfekować obszar 
poddawany zabiegowi. Jeśli pacjent poczuje silne pie-
czenie lub zaobserwuje się intensywne zaczerwienienie, 
natychmiast opłukać leczony obszar w celu usunięcia 
kwasu. 

7. W celu wzmocnienia kuracji i dodatkowej ochrony 
 pozabiegowej zastosować Skin Antidote Glow 
 oraz krem z filtrem UV.

Start

Zabieg
wykonany

Peeling chemiczny Venome Lactic Hydration to kuracja rewitalizująca, któ-
ra wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, bezpośrednio wpływając na 
wzrost ilości ceramidów, co przyczynia się do poprawy szczelności bariery lipi-
dowej i wzrostu poziomu nawilżenia. Unikalne połączenie kwasu mlekowego, 
trzech aminokwasów, alantoiny i kwasu askorbinowego działa stymulująco na 
komórki skóry, pozwalając poprawić jej jakość i strukturę wierzchnich warstw, 
dając efekt napięcia i liftingu.

Zastosowany w preparacie Venome Lactic Hydration kwas mlekowy należy do 
alfa-hydroksykwasów (AHA), który pozyskiwany jest na drodze fermentacji cu-
kru przez bakterie mlekowe. Jest jedną z substancji wchodzących w skład NMF – 
naturalnego czynnika nawilżającego, dzięki czemu poprawia ochronę tkankową, 
skuteczniej odżywiając skórę i zapewniając jej odpowiedni poziom nawodnienia. 
Pozwala również uregulować proces keratynizacji naskórka, przywracając na-
turalne, fizjologiczne pH zapewniając tym samym miękkość i gładkość obszaru 
poddawanego zabiegowi. 

Kwas mlekowy działa oczyszczająco na pory skóry, dlatego też zalecany jest 
pod kątem profilaktyki walki z niedoskonałościami, na jakie narażona jest cera 
w przypadku błędnej pielęgnacji codziennej. Produkt Lactic Hydration wykazuje 
działanie rozjaśniające, dzięki hamowaniu aktywności tyrozynazy, co pozwala 
zmniejszyć widoczność przebarwień. 

VENOME PEEL

6 ml

LACTIC HYDRATION
STOSOWANIE            VENOME MANDELIC GLOW
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WSKAZANIA

Suchość skóry

Brak blasku 

Utrata jędrności 

Skóra z widocznymi nierównościami, skłonna do przesuszeń lub łojotoku

Wiotkość i widoczne oznaki starzenia 

Drobne blizny potrądzikowe

Skóra zanieczyszczona

Dzięki zastosowaniu kompleksu aminokwasów, wchodzących w skład NMF, 
takich jak lizyna, glicyna, seryna, produkt zwiększa syntezę macierzy pozako-
mórkowej, dzięki czemu spowalnia mechanizm wpływający na proces starzenia 
się skóry. Dzięki zawartej w preparacie glicynie, która jest jednym z głównych 
elementów budujących włókno kolagenu (33,7 % wszystkich reszt aminokwaso-
wych), peeling wpływa na wzrost sprężystości i elastyczności tkanek.

Preparat dodatkowo bogaty jest w alantoinę, która przyspiesza regenerację 
skóry, działa keratolityczne, wykazując jednocześnie wysoką higroskopijność. 

Kwas askorbinowy wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, niwelując ilość 
wolnych rodników tlenowych. 

Peeling chemiczny Venome Lactic Hydration, dzięki zastosowaniu unikalnego 
połączenia kwasu mlekowego, kompleksu aminokwasów oraz alantoiny i kwasu 
askorbinowego cechuje się wysoką skutecznością działania pod kątem wzro-
stu nawilżenia, regeneracji i stymulacji fibroblastów. Pozwala przywrócić skórze 
odpowiednie nawodnienie i jędrność.

SESJE
Rekomendowane jest powtarzanie zabiegu co 1-4 tygodnie przez maksymal-
nie 4 sesje. W trakcie kuracji ważne jest, aby wieczorem zastosować regene-
rujący krem nawilżający i SKIN ANTIDOTE HYDRATION, a w ciągu dnia krem 
przeciwsłoneczny SPF 50+, aby chronić skórę przed promieniami słonecznymi.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY PEELINGU

1.  Wykonać dokładny demakijaż twarzy oraz odtłuścić 
obszar poddawany zabiegowi.

2. Pobrać produkt z opakowania za pomocą igły 
 pobraniowej oraz strzykawki. 
 W zależności od strefy pobrać odpowiednią ilość ml: 

twarz (3ml), szyja (2ml), dekolt (2ml) lub dłonie (2ml).

3. Nałożyć produkt za pomocą rękawiczek i dokładnie 
wmasować.

4. Pozostawić na skórze na 6 do 15 minut. Czas pozosta-
wienia produktu uzależniony jest od indywidualnych 
wskazań pacjenta i stanu skóry. W miejscach, w których 
chcemy zwiększyć moc zabiegu można nałożyć drugą 
warstwę peelingu.

• 6-8 minut – skóra wrażliwa, naczynkowa, 
 skłonna do podrażnień
• 8-10 minut – skóra normalna i sucha, brak 
 blasku, pierwsze oznaki starzenia się
• 10-12 minut – skóra ze skłonnością do zmian 

zapalnych i zaskórników, zanieczyszczona 
 z rozszerzonymi porami
• 12-15 minut – skóra gruba, z widocznymi 

zmarszczkami i brakiem jędrności

5. Zmyć preparat chłodną wodą. Jeśli pacjent poczuje silne 
pieczenie lub zaobserwuje się intensywne zaczerwienie-
nie, natychmiast opłukać leczony obszar w celu usunię-
cia kwasu. 

6. W celu wzmocnienia kuracji i dodatkowej ochrony 
 pozabiegowej zastosować Skin Antidote Hydration 
 oraz krem z filtrem UV.

Start

Zabieg
wykonany

STOSOWANIE       VENOME LACTIC HYDRATION
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PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM

1. Wykonać dokładny demakijaż twarzy oraz odtłuścić 
 obszar poddawany zabiegowi.

2. Pobrać produkt z opakowania za pomocą igły pobra-
niowej oraz strzykawki. 

 W zależności od strefy pobrać odpowiednią ilość ml: 
twarz (3ml), szyja (2ml), dekolt (2ml) lub dłonie (2ml).

3. Nałożyć produkt za pomocą rękawiczek i dokładnie 
wmasować. Przejść do kolejnego etapu.

4. Wykonać zabieg mikroiniekcji pracując na głęboko-
ściach dostosowanych do typu i stanu skóry. Zalecany 
zakres od 0,2 mm – 1,5 mm. 

5. Jeśli skóra wymaga mocnej stymulacji, nałożyć kolejną 
warstwę peelingu, na około 3 minuty.

6. Zmyć preparat chłodną wodą i zdezynfekować obszar 
poddawany zabiegowi. Jeśli pacjent poczuje silne pie-
czenie lub zaobserwuje się intensywne zaczerwienienie, 
natychmiast opłukać leczony obszar w celu usunięcia 
kwasu. 

7. W celu wzmocnienia kuracji i dodatkowej ochrony 
 pozabiegowej zastosować Skin Antidote Hydration 
 oraz krem z filtrem UV.

Start

Zabieg
wykonany

STOSOWANIE       VENOME LACTIC HYDRATION

DOPASOWANA EKSFOLIACJA 
I PIELĘGNACJA CODZIENNA OD VENOME
Wzmocnij efekt zabiegu z użyciem 
peelingu stosując 5-dniowy 
program naprawczy Skin Antidote 
w ampułkach z serum.
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Venome TCA Lift to medyczny peeling chemiczny do silnej rewitalizacji skóry 
o różnorodnym zakresie działania i jednocześnie wysokim stopniu bezpieczeń-
stwa. Formuła preparatu oparta jest o połączenie 20% TCA kwasu trójchlorooc-
towego, kwasu kojowego i migdałowego, przez co skutecznie niweluje oznaki 
starzenia się skóry, dzięki stymulowaniu fibroblastów do produkcji włókien kola-
genu i elastyny, wykazując dodatkowo działanie bakteriostatyczne, równocze-
śnie zmniejszając widoczność ewentualnych przebarwień i miejscowych hiper-
pigmentacji. Produkt nie jest fotouczulający, dlatego też może być stosowany 
jako peeling całoroczny. 

VENOME PEEL

5 ml

TCA LIFT

Zastosowany w preparacie 
kwas trójchlorooctowy TCA 
należy do grupy kwasów 
karboksylowych i jest najsilniej 
działającym organicznym 
związkiem chemicznym. 
Dzięki swojej charakterystycznej 
budowie i odpowiedniej mocy 
(pKa 0,66) przenika w głębokie 
partie skóry, indukując szereg 
procesów naprawczych 
odpowiadających za widoczną 
poprawę jej stanu. Kwas TCA 
stymuluje proces odnowy 
komórkowej naskórka, 
który charakteryzuje się 

Dodatek kwasu kojowego w peelingu Venome TCA Lift pozwala niwelować za-
burzenia kolorytu oraz plamy pigmentacyjne różnego pochodzenia. Kwas kojowy 
jest skutecznym inhibitorem enzymu tyrozynazy, który jest jednym z najistotniej-
szych elementów składowych w procesie melanogenezy, czyli tworzeniu barwni-
ka - melaniny. Dzięki zastopowaniu tego procesu, komórki pigmentowe nie posia-
dają nadmiaru melaniny, co skutkuje rozjaśnieniem skóry w wybranych strefach. 

Kwas kojowy zastosowany w TCA LIFT wykazuje działanie antyoksydacyjne, 
niwelując wolne rodniki tlenowe, które niszczą włókna białkowe skóry. 

Preparat zawiera również kwas migdałowy, który pozytywnie wpływa na 
zmniejszenie rogowacenia okołomieszkowego, które często jest przyczyną po-
wstawania zmian zapalnych. Produkt obkurcza pory, niwelując nadmierny łojo-
tok i wykazując działanie antybakteryjne, dzięki budowie zbliżonej do antybioty-
ków, przez co zalecany jest również do cer problematycznych. 

Peeling Venome TCA Lift dzięki unikalnemu połączeniu trzech kwasów: trójchlo-
rooctowego, kojowego i migdałowego, skutecznie niweluje problem zmarsz-
czek i wiotkości, dzięki stymulowaniu fibroblastów do produkcji włókien biał-
kowych. Produkt pozwala przywrócić skórze równomierny koloryt i zniwelować 
zmiany zapalne, przez co cera zyskuje właściwą strukturę i blask, bez przebar-
wień i nierównomiernego kolorytu. 

WSKAZANIA

Utrata jędrności i widoczna wiotkość owalu twarzy

Zmarszczki utrwalone

Przebarwienia i hiperpigmentacje

Drobne blizny 

Skóra z widocznymi nierównościami i zmianami zapalnymi

Cera zanieczyszczona z rozszerzonymi porami i zaskórnikami

Spowolniona odnowa komórkowa

SESJE
Zabieg należy wykonywać co 7-8 dni w serii 4-6 zabiegów zgodnie z zalecenia-
mi zabiegowca i w zależności od oczekiwanego efektu zabiegu.

rozkładaniem wiązań białkowych pomiędzy aminokwasami, doprowadzając do 
utraty połączeń między komórkami, skutkując finalnie złuszczeniem żywej części 
i zastąpieniem starych struktur nowymi keratynocytami. 

Dodatkowo drażniące działanie kwasu na keratynocyty pozwala uwolnić z nich 
cytokiny, które są mediatorem stanu zapalnego, działającego bezpośrednio na 
fibroblasty, przez co są stymulowane do zwiększania produkcji włókien kolage-
nu i elastyny. Produkt TCA Lift sukcesywnie zmniejsza ilość niewielkich zmarsz-
czek, wzmacnia napięcie oraz redukuje widoczność blizn i rozstępów, dzięki po-
prawie jakości struktur skóry. 
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PROTOKÓŁ ZABIEGOWY PEELINGU
1.  Wykonać dokładny demakijaż i oczyścić obszar 

poddawany zabiegowi (twarz, szyja, dekolt lub inne 
elementy ciała). Zaleca się stosowanie rękawiczek w 
celu ochrony przed kwaśnym odczynem wyrobu oraz 
ochrony błon śluzowych, oczu i ich okolic, które nie 
mogą mieć kontaktu z produktem. 

2. Pobrać 2-5 ml produktu do strzykawki. Ostateczna 
ilość może się różnić w zależności od obszaru podda-
wanego zabiegowi oraz wielkości zmiany skórnej. 

3. Nałożyć cienką warstwę za pomocą rękawiczek, wma-
sowując w obszar poddawany zabiegowi do momentu 
uzyskania lepkiej warstwy. Należy omijać błony śluzo-
we oraz okolice oczu.

4. Zalecany czas pozostawienia na skórze to 4-6 minut. 
Pacjent podczas zabiegu może odczuwać mrowienie. 
Długość pozostawiania produktu na skórze może się 
różnić w zależności od rodzaju skóry i specyfiki leczone-
go problemu skórnego. 

• 4 minuty – skóra delikatna i wrażliwa 
• 5 minut – skóra normalna z widocznymi oznaka-

mi starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych
• 6 minut – skóra tłusta, mieszana z mocnymi 

załamaniami skórnymi.

5. Po upłynięciu czasu zabiegowego należy zmyć wszel-
kie pozostałości produktu gazą zamoczoną w wodzie 
i dokładnie oczyścić obszar skóry poddawany zabiego-
wi. Skóra może być lekko zaczerwieniona, co ustąpi w 
ciągu kilku godzin od zabiegu. Dodatkowo może wystą-
pić strefowe przesuszenie, które wiąże się z działaniem 
eksfoliacyjnym kwasu. 

6. Na koniec zabiegu nałożyć krem nawilżająco-łagodzą-
cy oraz krem z filtrem UV 50+.

7. W celu wzmocnienia kuracji zabiegowej zastosować 
Skin Antidote Lift.

Start

STOSOWANIE                         VENOME TCA LIFT

PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM

1. Wykonać dokładny demakijaż i oczyścić obszar podda-
wany zabiegowi (twarz, szyja, dekolt lub inne elementy 
ciała). Zaleca się stosowanie rękawiczek w celu ochrony 
przed kwaśnym odczynem wyrobu oraz ochrony błon 
śluzowych, oczu i ich okolic, które nie mogą mieć kontak-
tu z produktem.

 
2. Pobrać 2-5 ml produktu do strzykawki. Ostateczna ilość 

może się różnić w zależności od obszaru ciała podda-
wanego zabiegowi oraz zmiany skórnej. 

3. Nałożyć cienką warstwę za pomocą rękawiczek, wma-
sowując w obszar poddawany zabiegowi do momentu 
uzyskania lepkiej warstwy. Należy omijać błony śluzowe 
oraz okolice oczu.

4. Zalecany czas pozostawienia na skórze to 2 – 3 minu-
ty. Pacjent podczas zabiegu może odczuwać mrowienie. 
Długość pozostawiania produktu na skórze może się 
różnić w zależności od rodzaju skóry i specyfiki leczone-
go problemu skórnego. 

• 2 minuty – skóra normalna z widocznymi oznaka-
mi starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych

• 3 minuty – skóra tłusta, mieszana z mocnymi za-
łamaniami skórnymi

5. Przystąpić do zabiegu mikroiniekcji pracując na głębo-
kościach dostosowanych do typu i stanu skóry. Zalecany 
zakres to 0,2 mm-1,5 mm. Zdezynfekuj obszar podda-
wany zabiegowi.

6. Jeśli skóra wymaga mocnej stymulacji, należy nałożyć 
kolejną warstwę peelingu, zgodnie z zaleceniami:

• 2 minuty – skóra normalna z widocznymi oznaka-
mi starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych

• 3 minuty – skóra tłusta, mieszana z mocnymi za-
łamaniami skórnymi

Start
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PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM
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7. Po upłynięciu czasu zabiegowego należy zdezynfeko-
wać skórę i zmyć wszelkie pozostałości produktu gazą 
zamoczoną w wodzie i dokładnie oczyścić obszar skóry 
poddawany zabiegowi. Skóra może być lekko zaczer-
wieniona, co ustąpi w ciągu kilku godzin od zabiegu. 
Dodatkowo może wystąpić strefowe przesuszenie, które 
wiąże się z działaniem eksfoliacyjnym kwasu. 

8. Na koniec zabiegu nałożyć krem nawilżająco-łagodzący 
oraz krem z filtrem UV 50+.

9. W celu wzmocnienia kuracji zabiegowej zastosować 
Skin Antidote Lift.
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