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VENOME PEEL 
PROFESJONALNE KURACJE 
DO INTENSYWNEJ ODNOWY SKÓRY

Venome Peel to profesjonalny system wyzwalający biologicz-
ny proces odnowy skóry na poziomie komórkowym. Prepa-
raty z linii Venome Peel przygotowują skórę w odpowiedni 
sposób do zabiegu złuszczania, jak również chronią ją po in-
tensywnej kuracji peelingującej.

Linia Venome Peel skierowana jest do profesjonalistów wy-
konujących zabiegi kwasami w gabinecie, którzy oczekują 
intensywnej odnowy, bez podrażnień. Venome Peel to prepa-
raty, które są:

  •  bardzo wydajne

  •  nieinwazyjne

  •  można je stosować o każdej porze roku

  •  bezpieczne również dla osób z cerą wrażliwą

W każdym preparacie znajdują się specjalnie dobrane skład-
niki aktywne najwyższej jakości, które działają bez narusza-
nia zewnętrznej warstwy hydrolipidowej, przynosząc efekt 
złuszczenia, odnowy komórkowej i regeneracji.

Produkty wyłącznie do użytku profesjonalnego.



MICELLAR GEL MICELLAR TONIC VITAMIN C SERUM REGENERATING CREAM MOISTURIZING CREAM EXFOLIATING CREAM

PEEL MANDELIC 50%, PEEL GLYCOLIC 50% PEEL SALICYLIC 2% PEEL LACTIC 80%

KROK 3 
PRODUKTY SZCZEGÓLNIE ZALECANE PO ZABIEGACH KWASAMI, O DZIAŁANIU 
ANTYOKSYDACYJNYM, REGENERUJĄCYM, NAWILŻAJĄCYM I ZŁUSZCZAJĄCYM

KROK 2 
PEELINGI NA BAZIE KWASÓW O RÓŻNYCH ZASTOSOWANIACH

VENOME PEEL
TO LINIA PRODUKTÓW, KTÓRA POZWALA 
NA PRZEPROWADZENIE KOMPLETNEJ 
PROCEDURY ODNOWY I REGENERACJI 
SKÓRY W 3 KROKACH.

KROK 1 
PREPARATY PRZYGOTOWUJĄCE SKÓRĘ DO ODNOWY



PEEL GLYCOLIC 50% 
GLYCOLIC ACID
ASCORBIC ACID
PH: 2,8

PRZEZNACZENIE
Chemiczny peeling z kwasu glikolowego 50% z argininą i antyoksydantami przezna-
czony do zabiegów o działaniu przeciwzmarszczkowym, wygładzającym i przeciw-
starzeniowym. Wskazany jest u osób narażonych na przedwczesne fotostarzenie się 
skóry i przebarwienia.

DZIAŁANIE
Działa jednocześnie antyoksydacyjnie i złuszczająco. Produkt dzięki specjalnie dobra-
nym składnikom aktywnym, jak: arginina, dysmutaza ponadtlenkowa i stabilna wita-
mina C działa intensywnie, bez nadmiernych podrażnień. 

STOSOWANIE
Po dokładnym demakijażu, odtłuszczeniu i osuszeniu skóry nanieść niewielką ilość 
produktu i wmasować w skórę twarzy, szyi, dekoltu i dłoni. Pozostawić na 6 do 15 
minut. Zmyć za pomocą płatka kosmetycznego, chłodną wodą do całkowitego ustą-
pienia pieczenia. Zaaplikować serum i krem regenerujący. W trakcie wykonywania  
zabiegu stosować rękawiczki nitrylowe.

Środki ostrożności: Produkt kosmetyczny do użytku zewnętrznego. Nie stosować na okolicę powiek. 

50 ml

PEEL MANDELIC 50% 
MANDELIC ACID
CISTUS MONSPELIENSIS 
EXTRACT 
PH: 2,6 

PRZEZNACZENIE
Peeling chemiczny z kwasu migdałowego o stężeniu 50%, przeznaczony do powie-
-rzchniowej eksfoliacji chemicznej cery wrażliwej oraz narażonej na zanieczyszczenia. 
Peeling jest dedykowany zarówno do cery trądzikowej, jak i w profesjonalnej pielę-
gnacji przeciwzmarszczkowej. 

DZIAŁANIE
Dzięki specjalnie opracowanemu procesowi krystalizacji kwasu migdałowego na skó-
rze działa oczyszczająco i wygładzająco, zmniejszając widoczność porów skórnych 
oraz drobnych zmarszczek. Jedocześnie wspomaga usuwanie zaskórników. Skóra 
po zabiegu jest odświeżona, napięta i rozjaśniona. Produkt może być stosowany  
o każdej porze roku.

STOSOWANIE
Po dokładnym demakijażu, odtłuszczeniu i osuszeniu skóry nanieść niewiel-
ką ilość produktu i rozprowadzić dokładnie na skórze twarzy. Preparat nale-
ży delikatnie wklepać opuszkami palców do pełnej krystalizacji kwasu na skó-
rze. Pozostawić na skórze 7 minut. Zmyć chłodną wodą za pomocą płatka 
kosmetycznego, do całkowitego ustąpienia pieczenia. Zaaplikować serum i krem 
nawilżający. W trakcie wykonywania zabiegu stosować rękawiczki nitrylowe. 

Środki ostrożności: Produkt kosmetyczny do użytku zewnętrznego. Nie stosować na okolicę powiek.

50 ml

TEMPERATURA
POKOJOWA

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

25-50
ZABIEGÓW

SKÓRA 
WRAŻLIWA

ZALECANE
Z MEZOTE-

RAPIĄ

NIEINWA-
ZYJNY

CAŁO-
ROCZNY

25-50
ZABIEGÓW

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY



PEEL SALICYLIC 2% 
MANDELIC ACID 
SALICYLIC ACID
PH: 2,7 

PEEL LACTIC 80% 
LACTIC ACID
GLUTAMIC ACID
PH: 2,6

50 ml 50 ml

PRZEZNACZENIE
Peeling chemiczny z kwasu mlekowego z kompleksem składników naturalnego czyn-
nika nawilżającego (NMF). Peeling przeznaczony jest dla osób z widocznym fotosta-
rzeniem oraz elastozą (wiotkim naskórkiem).

DZIAŁANIE
Działa zmiękczająco i złuszczająco, dzięki czemu wygładza bez efektu wysuszenia 
skóry. Pozostawia uczucie przyjemnego napięcia i intensywnej stymulacji regenera-
cyjnej cery. Kompleks składników NMF i dysmutazy ponadtlenkowej chroni przed nad-
miernym podrażnieniem kwasem mlekowym podczas peelingu, dzięki czemu można 
go stosować u osób z cerą wrażliwą i o każdej porze roku. 

STOSOWANIE
Po dokładnym demakijażu, umyciu i osuszeniu skóry nanieść niewielką ilość produktu 
na skórę twarzy, szyi, dekoltu i dłoni. Pozostawić na 6 do 15 minut. Zmyć chłodną 
wodą do całkowitego ustąpienia pieczenia.

Środki ostrożności: Produkt kosmetyczny do użytku zewnętrznego. Nie stosować na okolicę powiek. 

PRZEZNACZENIE
Przeciwtrądzikowy peeling chemiczny posiadający właściwości przeciwbakteryjne 
(Propinibacterium Acne i Staphylococus Aureus) oraz złuszczające.  

DZIAŁANIE
Działa oczyszczająco, odblokowuje pory skórne i zapobiega powstawaniu nowych. 
Wspomaga usuwanie zaskórników spowodowanych nadmierną keratynizacją, po-
przez specjalnie opracowaną technikę krystalizacji kwasów obecnych w peelingu. 
Skóra po zabiegu jest odświeżona, wygładzona i rozjaśniona. Obecność olejku ete-
rycznego z melisy zmniejsza ryzyko podrażnień, dzięki czemu zabieg można po-
wtarzać o każdej porze roku.

STOSOWANIE
Po dokładnym demakijażu, odtłuszczeniu i osuszeniu skóry nanieść niewielką ilość 
produktu na skórę twarzy i pleców. Produkt należy delikatnie wklepać opuszka-
mi palców do pełnej krystalizacji kwasu na skórze. Pozostawić na skórze 7 minut. 
Zmyć chłodną wodą do całkowitego ustąpienia pieczenia. Zaaplikować serum  
i krem regenerujący. W trakcie wykonywania zabiegu stosować rękawiczki nitrylowe. 

Środki ostrożności: Produkt kosmetyczny do użytku zewnętrznego. Nie stosować na okolicę powiek.

TEMPERATURA
POKOJOWA

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

25-50
ZABIEGÓW

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY

CAŁO-
ROCZNY

25-50
ZABIEGÓW

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY

NIE 
PODCZAS 

CIĄŻY



MICELLAR TONIC 
MANDELIC ACID 3%
CISTUS MONSPELIENSIS 
EXTRACT
CENTELLA ASIATICA EXTRACT
NMF

MICELLAR GEL 
MANDELIC ACID 1%
CISTUS MONSPELIENSIS 
EXTRACT
NMF 

PRZEZNACZENIE
Delikatny tonik micelarny z kwasem migdałowym i czystkiem przeznaczony do jed-
noczesnego oczyszczania oraz tonizowania cery. Preparat przeznaczony do higieny 
cery wrażliwej z osłabioną barierą lipidową, skłonnościami do trądziku różowatego.

DZIAŁANIE
Obecność delikatnych składników solubilizujących zanieczyszczenia w postaci miceli 
usuwa nagromadzone na powierzchni skóry nadmiar sebum i pozostałości makijażu. 
Dzięki obecności kwasu migdałowego, kompleksu NMF oraz ekstraktów roślinnych 
tonik jednocześnie przywraca fizjologiczne pH naskórka, pozostawiając skórę oczysz-
czoną, bez naruszania jej zewnętrznej warstwy hydrolipidowej oraz podrażnień.

STOSOWANIE
Niewielką ilość płynu nanieść na płatek kosmetyczny i przemyć nim skórę twarzy.  
Stosować maksymalnie 2 x dziennie po dokładnym umyciu żelem z wodą.

200 ml 200 ml

PRZEZNACZENIE
Produkt przeznaczony jest do mycia i demakijażu cery wrażliwej z osłabioną barierą 
lipidową i skłonnościami do trądziku różowatego.

DZIAŁANIE
Żel micelarny z łagodnym kompleksem myjącym, kwasem migdałowym i ekstraktami 
roślinnymi, usuwający zanieczyszczenia z makijażu, nadmiernej ilości sebum, oczysz-
czając i ściągając pory skórne. Nie powoduje wysuszenia, ani podrażnień.  

STOSOWANIE
Niewielką ilość kosmetyku nanieść na skórę twarzy w połączeniu z wodą, umyć 
i dokładnie spłukać. W przypadku makijażu czynność powtórzyć. 

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY



REGENERATING CREAM
RESVERATROL
ET-VC
UREA 5%
HYDRASALINOL

EXFOLIATING CREAM 
POTASSIUM AZELOYL 
DIGLYCINATE 15%
VITAMIN C 1%

50 ml 50 ml

PRZEZNACZENIE
Silnie nawilżający i regenerujący krem o właściwościach antyoksydacyjnych, przezna-
czony dla cery wymagającej, narażonej na uszkodzenia spowodowane stresem wol-
norodnikowym i promieniowaniem UV. Inspirowany jest niezbędną kuracją napraw-
czą po zabiegach laserowych. 

DZIAŁANIE
Bogaty w cenne składniki emolientowe takie jak: olej ze słodkich migdałów i ekstrakt 
olejowy z masła karite. Oparty jest na lekkiej, innowacyjnej bazie ciekłokrystalicznej, 
biokompatybilnej z lipidami skóry, która utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia na-
skórka. W recepturze zastosowano specjalną kompozycję składników aktywnych an-
tyoksydacyjnych i nawilżających: witamina C, resveratrol, hydrasalinol i 5% mocznika, 
który jest niezbędny do utrzymania prawidłowego poziomu nawilżenia naskórka pod-
czas zabiegów laserowych. Produkt dobrze się wchłania, nie pozostawiając uczucia 
tłustej skóry.

STOSOWANIE
Niewielką ilość kremu (1 kropla) wmasować w umytą i oczyszczoną 
skórę rano i wieczorem.

PRZEZNACZENIE
Lekki krem o delikatnych właściwościach złuszczających, dzięki skoncentrowa-
nej formule zawierającej unikalne połączenie 15% azeloglicyny i stabilnej witaminy 
C (3-0-Ethyl Ascorbic Acid). Krem działa przeciwtrądzikowo i rozjaśniająco na cerę  
z tendencją do przebarwień potrądzikowych. 

DZIAŁANIE
Oparty jest na lekkiej i przyjaznej dla skóry bazie ciekłokrystalicznej, która utworzona 
jest z emulgatorów oliwy z oliwek, odżywczego oleju awokado oraz natłuszczające-
go i odbudowującego ekstraktu z masła karite. Produkt jest inspirowany peelingami 
chemicznymi z kwasem azelainowym, zalecany jako nieinwazyjna kontynuacja złusz-
czająca naskórek. 

STOSOWANIE
Niewielką ilość nanieść na noc na umytą i oczyszczoną 
skórę twarzy do całkowitego wchłonięcia.

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY



VITAMIN C SERUM 
VITAMIN C 20%
SUPEROXIDE 
DISMUTASE

MOISTURIZING CREAM 
5% UREA
NMF
HYDRASALINOL
VITAMIN E 1%

30 ml

PRZEZNACZENIE
Intensywne serum witaminowe do pielęgnacji skóry twarzy o silnym działaniu anty-
oksydacyjnym. Zalecane do skóry narażonej na działanie promieni UV, z tendencją do 
podrażnień wywołanych złuszczeniem kwasami w gabinecie dermatologicznym oraz 
leczeniem trądziku preparatami z nadtlenkiem benzoilu. 

DZIAŁANIE
Serum oparte jest na maksymalnym 20% stężeniu innowacyjnej i stabilnej postaci 
witaminy C. Wzbogacone jest w cenny enzym dysmutazę ponadtlenkową, chroniący  
w organizmie komórki przed wolnymi rodnikami. Zawarte w produkcie ekstrakty ro-
ślinne z wąkroty azjatyckiej oraz bobreka trójlistnego wspomagają działanie łagodzą-
ce i niwelujące podrażnienia. Serum inspirowane jest niezbędną kuracją regenerującą, 
stosowaną przeciw fotostarzeniu.

STOSOWANIE
Niewielką ilość produktu nanieść na umytą i oczyszczoną skórę twarzy, 
wmasować do całkowitego wchłonięcia. Stosować według zaleceń specjalisty.

PRZEZNACZENIE
Intensywnie nawilżający krem do skóry twarzy. Krem przeznaczony jest szczegól-
nie do nawilżania i pielęgnacji skóry leczonej dermatologicznie kuracją złuszczającą, 
kwasem azelainowym, glikolowym, nadtlenkiem benzoilu i retinoidami. 

DZIAŁANIE
Krem jest bogaty w składniki NMF (naturalny czynnik nawilżający), oparty na delikatnej 
bazie ciekłokrystalicznej utworzonej z cennych lipidów pochodzących z olejów roślin-
nych: oleju ze słodkich migdałów, awokado oraz masło karite. Zawarty w kremie wy-
ciąg z solirodu zielonego zapobiega przeznaskórkowej utracie mocznika i wysuszeniu 
naskórka, wspomagając intensywne działanie nawilżające produktu. Pozostawia na 
skórze uczucie nawilżenia bez przetłuszczenia. Produkt inspirowany pielęgnacją nawil-
żającą zalecaną podczas leczenia konsekwencji zabiegów powodujących wysuszenie 
naskórka. 

STOSOWANIE
Niewielką ilość produktu (1 kropla) wsmarować w skórę twarzy do całkowitego wchło-
nięcia. Stosować rano i wieczorem.

50 ml

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY

TEMPERATURA
POKOJOWA

CAŁO-
ROCZNY

SKÓRA 
WRAŻLIWA

NIEINWA-
ZYJNY



Zestaw zawiera:

VITAMIN C SERUM
Vitamin C 20%
Superoxide Dismutase

30 ml 

MICELLAR GEL
Mandelic Acid 1%
Cistus Monspeliensis Extract
NMF

200 ml 

MICELLAR TONIC
Mandelic Acid 3%
Cistus Monspeliensis Extract
Centella Asiatica Extract
NMF

200 ml 

PEEL MANDELIC 50%
Mandelic Acid
Cistus Monspeliensis Extract

50 ml

MOISTURIZING CREAM
5% Urea
NMF
Hydrasalinol
Vitamin E 1%

50 ml

REGENERATING CREAM
Resveratrol
ET-VC
Urea 5%
Hydrasalinol

50 ml

6 PACK PEEL KIT 
GOTOWY ZESTAW 
DO INTENSYWNEJ ODNOWY
W WALCE Z TRĄDZIKIEM 
I ZMARSZCZKAMI

1x30ml, 2x200ml, 3x50ml
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5 min.

PEEL MANDELIC 50%PROCEDURA ZABIEGOWA

REKOMENDACJE:

oczyszczający

odświeżający

ściągający pory

przy cerze wrażliwej

przy trądziku różowatym

PRZECIWWSKAZANIA:

uszkodzenia mechaniczne, nadżerki, zadrapania

aktywna opryszczka, infekcje grzybicze

leczenie izotretynoiną i okres do pół roku po zakończeniu kuracji

alergia na składniki zawarte w preparatach

ZALECENIA POZABIEGOWE:

zakaz ekspozycji na słońce i solarium przez 14 -21 dni

stosowanie kremów ochronnych z filtrem UV min. SPF 30

zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka

po zabiegu przez kilka dni nie powinno stosować się preparatów 
zawierających alkohol etylowy/izopropylowy

 PROCEDURA ZABIEGOWA
1. MICELLAR GEL 
 MYCIE I DEMAKIJAŻ

 •  przygotować w misce ciepłą wodę,

 •  zwilżyć dłonie wodą,

 •  nanieść na dłonie niewielką ilość żelu,

 •  rozmydlić w dłoniach żel, po czym zaaplikować 
  na skórę twarzy i dekoltu,

 •  umyć skórę, a podczas mycia zachować ostrożność  
 aplikując produkt w okolicach oczu,

 •  zmyć całość płatkami kosmetycznymi mocno 
  nasączonymi wodą lub ręcznikiem,

 •  w razie potrzeby czynność powtórzyć,

 •  zmienić wodę w misce na letnią i czystą.

DO WYKONANIA ZABIEGU:

3 miski kosmetyczne: mała na peeling chemiczny, 
średnia na wodę do zmywania, większa na odpady

rękawiczki nitrylowe, czepek/opaska/nakrycie ciała

płatki kosmetyczne, ręczniki kosmetyczne

opcjonalnie: peeling kawitacyjny
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2. MICELLAR TONIC 
 TONIZOWANIE
 •  nanieść na płatek kosmetyczny około 1 ml produktu  

 i zwilżyć go dodatkowo w letniej wodzie z miski,

 •  opcjonalnie wykonać peeling kawitacyjny,

 •  osuszyć skórę płatkami kosmetycznymi.

3. PEEL MANDELIC 50%
 PEELING CHEMICZNY
 •  założyć rękawiczki nitrylowe,

 •  nalać do małej miski około 1 ml produktu,

 •  nasączyć płatek kosmetyczny,

 •  zaaplikować peeling poprzez płatek kosmetyczny,  
 równomiernie go rozprowadzając, z ominięciem 

  powiek, bez pocierania,

 •  wklepać produkt opuszkami palców do całkowitego  
 wyśnieżenia naskórka,

 •  zmyć płatkami lub ręcznikiem z obfitą ilością zimnej  
 lub letniej wody, bez pocierania skóry,

 •  powtarzać czynność zmywania do całkowitego  
 ustąpienia pieczenia.

5 min.

4. VITAMIN C SERUM 
 ANTYOKSYDACJA
 •  zaaplikować 7 kropli produktu na czoło, policzki,  

 brodę, szyję i dekolt,

 •  rozprowadzić i delikatnie wmasować.

5.  REGENERATING CREAM
 REGENERACJA
 •  nanieść około 1 ml produktu delikatnie wmasowując  

 w skórę,
  
  Na tym produkcie można wykonać 
  masaż twarzy. 

6.  MOISTURIZING CREAM
	 NAWILŻANIE
 •  zmyć delikatnie nadmiar poprzednio użytych 
  produktów płatkiem z wodą,  

 •  nanieść i wmasować krem nawilżający

Zalecana ilość zabiegów:

• cera zanieczyszczona: 3 - 5 zabiegów 1x 2 tygodnie,

 Zabieg utrzymujący efekt serii zabiegów: 1x miesiąc.

2 min.

3-10 min.
7 min.

5 min.

Koniec

PEEL MANDELIC 50%PROCEDURA ZABIEGOWA
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5 min.

PEEL LACTIC 80%PROCEDURA ZABIEGOWA

REKOMENDACJE:

nawilżający

redukujący zmarszczki

do cery osłabionej

z wiotkim naskórkiem

szczególnie wrażliwej

z widocznym fotostarzeniem

po laserze i falach radiowych

PRZECIWWSKAZANIA:

uszkodzenia mechaniczne, nadżerki, zadrapania

aktywna opryszczka, infekcje grzybicze

leczenie izotretynoiną i okres do pół roku po zakończeniu kuracji

alergia na składniki zawarte w preparatach

ZALECENIA POZABIEGOWE:

zakaz ekspozycji na słońce i solarium przez 14 -21 dni

stosowanie kremów ochronnych z filtrem UV min. SPF 30

zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka

po zabiegu przez kilka dni nie powinno stosować się preparatów 
zawierających alkohol etylowy/izopropylowy

 PROCEDURA ZABIEGOWA
1. MICELLAR GEL 
 MYCIE I DEMAKIJAŻ

 •  przygotować w misce ciepłą wodę,

 •  zwilżyć dłonie wodą,

 •  nanieść na dłonie niewielką ilość żelu,

 •  rozmydlić w dłoniach żel, po czym zaaplikować 
  na skórę twarzy i dekoltu,

 •  umyć skórę, a podczas mycia zachować ostrożność  
 aplikując produkt w okolicach oczu,

 •  zmyć całość płatkami kosmetycznymi mocno 
  nasączonymi wodą lub ręcznikiem,

 •  w razie potrzeby czynność powtórzyć,

 •  zmienić wodę w misce na letnią i czystą.

DO WYKONANIA ZABIEGU:

3 miski kosmetyczne: mała na peeling chemiczny, 
średnia na wodę do zmywania, większa na odpady

rękawiczki nitrylowe, czepek/opaska/nakrycie ciała

płatki kosmetyczne, ręczniki kosmetyczne

opcjonalnie: peeling kawitacyjny
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2. MICELLAR TONIC 
 TONIZOWANIE
 •  nanieść na płatek kosmetyczny około 1 ml produktu  

 i zwilżyć go dodatkowo w letniej wodzie z miski,

 •  opcjonalnie wykonać peeling kawitacyjny,

 •  osuszyć skórę płatkami kosmetycznymi.

3. PEEL LACTIC 50%
 PEELING CHEMICZNY
 •  założyć rękawiczki nitrylowe,

 •  nalać do małej miski około 1 ml produktu,

 •  nasączyć płatek kosmetyczny,

 •  zaaplikować peeling poprzez płatek kosmetyczny,  
 równomiernie go rozprowadzając, z ominięciem 

  powiek, bez pocierania,

 •   wmasować produkt do wchłonięcia i pozostawić na 6  
 do 15 minut (zależnie od tolerancji i reakcji skórnej),

 •  zmyć płatkami lub ręcznikiem z obfitą ilością zimnej  
 lub letniej wody, bez pocierania skóry,

 •  powtarzać czynność zmywania do całkowitego  
 ustąpienia pieczenia.

5 min.

4. VITAMIN C SERUM 
 ANTYOKSYDACJA
 •  zaaplikować 7 kropli produktu na czoło, policzki,  

 brodę, szyję i dekolt,

 •  rozprowadzić i delikatnie wmasować.

5.  REGENERATING CREAM
 REGENERACJA
 •  nanieść około 1 ml produktu delikatnie wmasowując  

 w skórę,
  
  Na tym produkcie można wykonać 
  masaż twarzy. 

6.  MOISTURIZING CREAM
	 NAWILŻANIE
 •  zmyć delikatnie nadmiar poprzednio użytych 
  produktów płatkiem z wodą,  

 •  nanieść i wmasować krem nawilżający.

Zalecana ilość zabiegów:

• skóra odwodniona, szara z cechami fotostarzenia:  
  1 - 5 zabiegów 1x 2 tygodnie,

• skóra osłabiona po antybiotykoterapii:  
  seria 3 zabiegów 1x 2 tygodnie.

6-15 min.

2 min.

3-10 min.

5 min.

Koniec

PEEL LACTIC 80%PROCEDURA ZABIEGOWA



venome-global.comProfessional use only

5 min.

PEEL SALICYLIC 2%PROCEDURA ZABIEGOWA

PRZECIWWSKAZANIA:

uszkodzenia mechaniczne, nadżerki, zadrapania

aktywna opryszczka, infekcje grzybicze

leczenie izotretynoiną i okres do pół roku po zakończeniu kuracji

alergia na składniki zawarte w preparatach

ZALECENIA POZABIEGOWE:

zakaz ekspozycji na słońce i solarium przez 14 -21 dni

stosowanie kremów ochronnych z filtrem UV min. SPF 30

zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka

po zabiegu przez kilka dni nie powinno stosować się preparatów 
zawierających alkohol etylowy/izopropylowy

 PROCEDURA ZABIEGOWA
1. MICELLAR GEL 
 MYCIE I DEMAKIJAŻ

 •  przygotować w misce ciepłą wodę,

 •  zwilżyć dłonie wodą,

 •  nanieść na dłonie niewielką ilość żelu,

 •  rozmydlić w dłoniach żel, po czym zaaplikować 
  na skórę twarzy i dekoltu,

 •  umyć skórę, a podczas mycia zachować ostrożność  
 aplikując produkt w okolicach oczu,

 •  zmyć całość płatkami kosmetycznymi mocno 
  nasączonymi wodą lub ręcznikiem,

 •  w razie potrzeby czynność powtórzyć,

 •  zmienić wodę w misce na letnią i czystą.

REKOMENDACJE:

przeciwtrądzikowy

do cery problematycznej

zmniejszający zaskórniki

zmniejszający grudki

pogromca trądziku

DO WYKONANIA ZABIEGU:

3 miski kosmetyczne: mała na peeling chemiczny, 
średnia na wodę do zmywania, większa na odpady

rękawiczki nitrylowe, czepek/opaska/nakrycie ciała

płatki kosmetyczne, ręczniki kosmetyczne

opcjonalnie: peeling kawitacyjny
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2. MICELLAR TONIC 
 TONIZOWANIE
 •  nanieść na płatek kosmetyczny około 1 ml produktu  

 i zwilżyć go dodatkowo w letniej wodzie z miski,

 •  opcjonalnie wykonać peeling kawitacyjny,

 •  osuszyć skórę płatkami kosmetycznymi.

3. PEEL SALICYLIC 2%
 PEELING CHEMICZNY
 •  założyć rękawiczki nitrylowe,

 •  nalać do małej miski około 1 ml produktu,

 •  nasączyć płatek kosmetyczny,

 •  zaaplikować peeling poprzez płatek kosmetyczny,  
 równomiernie go rozprowadzając, z ominięciem 

  powiek, bez pocierania,

 •  wklepać produkt opuszkami palców do całkowitego  
 wyśnieżenia naskórka,

 •  zmyć płatkami lub ręcznikiem z obfitą ilością zimnej  
 lub letniej wody, bez pocierania skóry,

 •  powtarzać czynność zmywania do całkowitego  
 ustąpienia pieczenia.

5 min.

4. VITAMIN C SERUM 
 ANTYOKSYDACJA
 •  zaaplikować 7 kropli produktu na czoło, policzki,  

 brodę, szyję i dekolt,

 •  rozprowadzić i delikatnie wmasować.

5.  REGENERATING CREAM
 REGENERACJA
 •  nanieść około 1 ml produktu delikatnie wmasowując  

 w skórę,
  
  Na tym produkcie można wykonać 
  masaż twarzy. 

6.  MOISTURIZING CREAM
	 NAWILŻANIE
 •  zmyć delikatnie nadmiar poprzednio użytych 
  produktów płatkiem z wodą,  

 •  nanieść i wmasować krem nawilżający.

Zalecana ilość zabiegów:

• trądzik zaskórnikowy: 1 - 3 zabiegi 1x 2 tygodnie,
• trądzik grudkowo-krostkowy: 3 - 5 zabiegów 1x 10 dni.

 Zabieg utrzymujący efekt serii zabiegów dla cery trądzikowej:  
  1x miesiąc.

7 min.

2 min.

3-10 min.

5 min.

Koniec

PEEL SALICYLIC 2%PROCEDURA ZABIEGOWA
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5 min.

PEEL GLYCOLIC 50%PROCEDURA ZABIEGOWA

PRZECIWWSKAZANIA:

uszkodzenia mechaniczne, nadżerki, zadrapania

ciąża i karmienie piersią

aktywna opryszczka, infekcje grzybicze

leczenie izotretynoiną i okres do pół roku po zakończeniu kuracji

alergia na składniki zawarte w preparatach

ZALECENIA POZABIEGOWE:

zakaz ekspozycji na słońce i solarium przez 14 -21 dni

stosowanie kremów ochronnych z filtrem UV min. SPF 30

zakaz zdrapywania złuszczającego się naskórka

po zabiegu przez kilka dni nie powinno stosować się preparatów 
zawierających alkohol etylowy/izopropylowy

 PROCEDURA ZABIEGOWA
1. MICELLAR GEL 
 MYCIE I DEMAKIJAŻ

 •  przygotować w misce ciepłą wodę,

 •  zwilżyć dłonie wodą,

 •  nanieść na dłonie niewielką ilość żelu,

 •  rozmydlić w dłoniach żel, po czym zaaplikować 
  na skórę twarzy i dekoltu,

 •  umyć skórę, a podczas mycia zachować ostrożność  
 aplikując produkt w okolicach oczu,

 •  zmyć całość płatkami kosmetycznymi mocno 
  nasączonymi wodą lub ręcznikiem,

 •  w razie potrzeby czynność powtórzyć,

 •  zmienić wodę w misce na letnią i czystą.

REKOMENDACJE:

rozświetlający

rozjaśniający przebarwienia

anti-aging

zmniejszający zmarszczki

idealny przed zabiegiem mezoterapii

bezpieczny również do cery wrażliwej 

DO WYKONANIA ZABIEGU:

3 miski kosmetyczne: mała na peeling chemiczny, 
średnia na wodę do zmywania, większa na odpady

rękawiczki nitrylowe, czepek/opaska/nakrycie ciała

płatki kosmetyczne, ręczniki kosmetyczne

opcjonalnie: peeling kawitacyjny, Venome Meso
Atopic, Venome Meso Antiox lub Venome Meso
Antiage, produkt do znieczulenia i odkażenia. 
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2. MICELLAR TONIC 
 TONIZOWANIE
 •  nanieść na płatek kosmetyczny około 1 ml produktu  

 i zwilżyć go dodatkowo w letniej wodzie z miski,

 •  opcjonalnie wykonać peeling kawitacyjny,

 •  osuszyć skórę płatkami kosmetycznymi.

3. PEEL GLYCOLIC 50%
 PEELING CHEMICZNY
 •  założyć rękawiczki nitrylowe,

 •  nalać do małej miski około 1 ml produktu,

 •  nasączyć płatek kosmetyczny,

 •  zaaplikować peeling poprzez płatek kosmetyczny,  
 równomiernie go rozprowadzając, z ominięciem 

  powiek, bez pocierania,

 •  wmasować produkt do wchłonięcia i pozostawić na 6  
 do 10 minut (zależnie od tolerancji i reakcji skórnej), 

•  zmyć płatkami lub ręcznikiem z obfitą ilością zimnej  
 lub letniej wody, bez pocierania skóry,

 •  powtarzać czynność zmywania do całkowitego  
 ustąpienia pieczenia.

5 min.

4. VITAMIN C SERUM 
 ANTYOKSYDACJA
 •  zaaplikować 7 kropli produktu na czoło, policzki,  

 brodę, szyję i dekolt,

 •  rozprowadzić i delikatnie wmasować.

5.  OPCJONALNIE: 
  MESO ATOPIC / ANTIOX 
  / ANTIAGE
  Przygotowanie do mezoterapii - znieczulenie:

 •  nanieść około 5 ml produktu znieczulającego  
 na twarz, szyję i dekolt,

 •  pozostawić pod okluzją około 15 minut.

  Zabieg mezoterapii

 •  zmyć znieczulenie wodą,

 •  odkazić skórę Octenisept,

 •  wykonać mikronakłucia z użyciem:
  Meso Atopic, Antiox lub Antiage,

 • pozostałość produktu rozprowadzić  
 na skórze twarzy.

2 min.

20 min.
 + 

zabieg

PEEL GLYCOLIC 50%PROCEDURA ZABIEGOWA

6-10 min.
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6. REGENERATING CREAM
REGENERACJA

• nanieść około 1 ml produktu delikatnie wmasowując 
w skórę,

Na tym produkcie można wykonać 
masaż twarzy.

7. MOISTURIZING CREAM
NAWILŻANIE

• zmyć delikatnie nadmiar poprzednio użytych 
produktów płatkiem z wodą,

• nanieść i wmasować krem nawilżający.

Zalecana ilość zabiegów:

• rewitalizacja i działanie przeciwstarzeniowe po 30 roku życia: 
1 - 5 zabiegów 1x 2 tygodnie, 

• regeneracja po nadmiernej ekspozycji na słońce: 
1 - 3 zabiegi 1x 2 tygodnie,

• intensywna seria regenerująco-przeciwstarzeniowa po 45 roku 
życia: 3 - 10 zabiegów 1x 10 dni. 

Zabiegi powininny być wykonywane 

Koniec

PROCEDURA ZABIEGOWA
PEEL GLYCOLIC 50%

3-10 min.

5 min.
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