PEELING SYSTEM

DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ
Cildin Kimyasal Stimülasyonu

UYGUNLUK

AVANTAJLARI

Sert kimyasal peeling yapma ﬁkri konusunda tereddütlü
hastalarda ilk adımdır.
Dermal dolgu etkilerini destekler. İplikler, mikro-iğneler
vb. ile kombine edilebilir, bio-revitalizasyonu güçlendirir.

Doktorlar için son derece kolay, hastalar için konforlu bir
uygulamadır.

12-25 YAŞ
• Cildi temizler ve doğal yapısını destekler (epidermisi
düzleştirir ve siyah noktalar ve sivilcelerin giderilmesini
kolaylaştırır)
• Çatlak ve skar tedavilerini destekler
25-35 YAŞ
• Melasma tedavilerini destekler
• Çatlak ve skar tedavilerini destekler
35-45 YAŞ
• Yüzde bio-revitalizasyon
• Vücutta bio-revitalizasyon
• Yaşlanma Karşıtı Tedaviler
• Dekolte ve Boyun Rejuvenasyonu
• Hipotonik Cilt Tedavisi

• İğne gerektirmez
• Başarısız olma ihtimali yoktur.
• Acı hissi oluşmaz, konforludur.
• Tedavi sonrası dönemde
sosyal faaliyetlerde kesintiye neden olmaz. Sosyal
yaşamı olumsuz etkilemez.
• Işığa karşı hassasiyet oluşturmaz. Bu nedenle yaz
aylarında uygulanabilir.
• Tedavinin gerçekleştirilmesi için10-15 dakika yeterlidir.

PROTOKOLLER
YÜZ, BOYUN ve DEKOLTE REVİTALİZASYONU
Seans sıklığı: Haftada bir kez, toplam 1-5 seans önerilir.
KULLANIM ŞEKLİ:
ADIM 1:
PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile cildi temizleyiniz.
ADIM 2:
İstenen bölgenin sınırlı bir bölümüne elle küçük miktarda DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ'ni uygulayınız, emilene
kadar önerilen teknikle cilde masaj yapınız.
İstenen etki elde edilene kadar uygulamayı tekrarlayınız. Boyun bölgesinde ve çok ince derilerin tedavisi için yaklaşık 1-2
kez uygulama, dekolte bölgesi ve kalın derilerin tedavisi için aynı seansta 3 kez uygulama gerekli olmaktadır.
Bütün yüzeye uygularken, bölüm bölüm ilerleyiniz (göz kapaklarından kaçınınız.)
Cildi soğuk suyla yıkayınız. (Ciltteki pürüzsüzlük ve sıkılaşma uygulamadan hemen sonra hissedilir)
ADIM 3:
Kuruluğu önlemek ve geçici kızarıklıkları gidermek için tedavi bölgesine DERMOAROMA MAINTENANCE CREAM
(BAKIM KREMİ) uygulayınız.
Tedavi sonrası ev kullanımı için hastaya DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL) veriniz.
Kuru ve çok kuru ciltlerde ilk günlerde günde 2-3 kez ve sonrasında günde bir/iki kez uygulanmasını öneriniz.
Tedavi sonrası ev kullanımı için hastaya DERMOAROMA MAINTENANCE CREAM (BAKIM KREMİ) veriniz ve
uygulanmadan bir saat öncesinde ve sonrasında başka hiçbir kremin kullanılmaması gerektiğini hastaya hatırlatınız.

DERİ ÇATLAKLARI
ENDİKASYONLAR
Yeni çatlaklar ve eski çatlaklar (Fraksiyonel lazer ile bağlantılı olanlar dahil)
Seans sıklığı: Haftada bir kez, toplam 5-15 seans önerilir.
KULLANIM ŞEKLİ
ADIM 1:
PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile bölgeyi temizleyiniz.
ADIM 2:
DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ'ni çatlak (yara izi) boyunca sürünüz. Çatlakların (yara izlerinin) altı yükselene kadar
tekrarlayınız. (Bu yükselme etkisi, genellikle pembemsi veya haﬁf izlerde 3-5 kez uygulamanın, diğerlerinde ise 5-10 kez
uygulamanın ardından gerçekleşir.)
ADIM 3:
Cildi soğuk su ile temizleyiniz. Kuruluğu önlemek ve geçici kızarıklıkları gidermek için tedavi bölgesine DERMOAROMA
MAINTENANCE CREAM (BAKIM KREMİ) ardından DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL)
uygulayınız.

MALESMA
SEANS SIKLIĞI: 20- 30 günde bir uygulama önerilir.
KULLANIM ŞEKLİ
ADIM 1:
PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile cildi temizleyiniz.
ADIM 2:
Bir veya iki kez DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ'ni uygulayınız, aşırı kızarıklığa, hassasiyete neden olmamaya
çalışınız.
ADIM 3:
DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ ıslak pamuk ile uzaklaştırınız. Tüm yüze önce DERMOAROMA MAINTENANCE
CREAM (BAKIM KREMİ) ardından DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL) uygulayınız. Daha
sonra güneş koruyucu uygulayınız. (spf 50+).

YENİ YARALAR (SKARLAR)
ENDİKASYONLAR
Halen pembemsi tabanı bulunan yeni yaralar (akne, impetigo, suçiçeği, vb.)
Tedavi, lezyonlar tamamen epitelize olduktan sonra başlamalıdır.
SEANS SIKLIĞI:
Haftada 2 kez, 5 hafta süresince 10 seans olarak uygulanmalıdır. Sskarların tabanları 15 gün boyunca yüksek
kalmalıdır)
KULLANIM ŞEKLİ
ADIM 1:
PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile bölgeyi temizleyiniz.
Adım 2:
DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ'ne batırılmış bir çubuklu pamukla yarayı ovunuz ve yaranın tabanı yükselene kadar
uygulamayı tekrarlayınız.
ADIM 3:
DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ ıslak pamuk ile uzaklaştırınız. Tüm yüze önce DERMOAROMA MAINTENANCE
CREAM (BAKIM KREMİ) ardından DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL) uygulayınız.

MAKSİMUM UYGUN PEELİNG DERİNLİĞİ
RADIANCE

Epidermis

CELL RENEW

Bazal Katman - Granz Bölgesi

RESTRUCTA

Papiller Dermis

JUVENTA

Fokal Retiküler Dermis

BİO-OKSİN AYDINLATICI KİT

Retiküler Dermis

TEMEL PEELİNG ENDİKASYONLARI

PEELİNG DERİNLİĞİ:
RADIANCE

CELL RENEW
W

RESTRUCTA

JUVENTA

BİO-OXİN
AYDINLATICI KİT

Korneal Tabaka

Epidermis

Dermis

Subkütan Doku

Papiller
Dermis

Retiküler
Dermis

YAN ETKİLER
Şiddetli peeling uygulamaları: bu sorun ilk tedavi seansından sonra, cildin çok kalın olan korneal tabakası üzerinde kuruluk,
hassasiyet gerçekleşebilir, bu etki 2-3 gün sürebilir. Kuru ve aşırı kuru ciltler için günde birkaç kez Dermoaroma
Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulayınız.
İlk uygulama sonrası kızaran hassas ciltler için: bir uygulama sonrası hastanın durumuna göre tedaviye ara veriniz ve
günde birkaç kez Dermoaroma Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulanmasını öneriniz.
Uygulama ardından yoğun yanma: bu durum aşırı hassas ciltlerde gerçekleşebilir.
Bu durumda, hasta, birçok insan tarafından tolere edilebilen ürünün uygulanmasından sonra aşırı yanmadan şikayet
ediyorsa, cildi derhal soğuk suyla yıkayınız ve Dermoaroma Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulayınız.
Uygulamanın ardından kızarıklık: kuru ve çok kuru ciltlerde kızarıklık yenileyici jel uygulandıktan birkaç saat sonra
geçecektir.
Gecikmeli yaygın veya düzensiz kızarıklık: bu sorun tedavinin ertesi gününde ortaya çıkabilir ve birkaç gün kortizonlu krem
uygulayarak tedavi edilebilir (bu durumda güneşten uzak durulmalıdır).
Kuruluk: kuru ve çok kuru ciltlere daha sık yenileyici jel uygulayınız.
Kojik asit veya lateks eldivenlere alerji: kortizonlu krem reçete ediniz.
Konjonktiva ile temas: steril saline solüsyon (steril ﬁzyolojik tuzlu su çözeltisi) ile yıkayınız.
Tedaviyi izleyen günlerde kızarıklık olarak veya olmadan kaşıntı: çok nadirdir, muhtemelen kojik aside karşı bir alerjiden
kaynaklanmaktadır. Steroidli krem reçete ediniz.
Gecikmeli sınırlı inﬂamasyon (Ertesi gün veya sonrasında görülen): tedavi edilen derinin sınırlı bir bölgesinin kızarması
ve/veya şişmesi, muhtemelen uygulama sırasında tamamen hasarsız olmayan cildin iritasyonundan kaynaklanır (Subklinik
dermatit, yeni ağdalanmış deri, vb). Steroidli krem reçete ediniz.
Tedaviden iki gün sonra yuvarlak koyu lekelerin görülmesi: bunlar cildin daha kalın bölgelerinin kurumasından
kaynaklanmaktadır ve birkaç gün içinde doğal eksfoliasyon (cildin tazenlenmesi) ile ortadan kaybolurlar.
Kalıcı inﬂamasyona neden olan yan etkilerin olması durumunda (bir günden uzun süren enﬂamasyon), Hiperpigmentasyon
yatkınlığı olan ciltlerde görülebilir. Bu doğrudan TCA'ya bağlı değildir, eriteme bağlıdır. Güneşe maruz kalmalarını önlemek
ve yüksek korumalı güneş kremi kullanmalarını sağlamak için bu tür hastalar dikkatlice izlenmelidir. Gerekirse tirozinaz
inhibitörleri reçete ediniz.
UYARILAR
Uygulamaya sınırlı bir bölgede başlayınız. Haﬁf bir karıncalanma normaldir. Hasta yoğun yanma hissederse bu durum cildin
aşırı hassas bir cilt olduğu anlamına gelir. Bu durumda tedavi edilen bölgeyi bol suyla yıkayınız, seansı durdurunuz ve
Dermoaroma Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulayınız.
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Tedaviyi izleyen günlerde, bu bölgede şişme olmasını önlemek için göz altı (torbaların oluştuğu) bölgesinden kaçınınız.
Tedaviyi, tıraş veya ağda işlemi sonrası uygun bir zaman geçtikten sonra gerçekleştiriniz.
Alerjik reaksiyonları önlemek için lateks eldiven yerine nitril eldiven kullanınız.
Seboreik dermatitten etkilenen bölgelere tedavi uygulamayınız (örneğin burun yanlarına).
Angular şelitisten etkilenen ağız kenarlarına uygulamayınız.
Hasarlı cilt uygulamalarında özellikle enﬂamatuarlı alanlarda dikkatli uygulanmalıdır.

Uyarı: Seboreik veya akneik ciltleri, özellikle de yüzün hassas bölgelerini (ağız kenarlarını) tedavi ederken, Cell Renew'ı üst
üste en fazla iki kez uygulayınız ve haﬁfçe ovunuz. Aşırı sert ovma, hasarlı cildi aşındırabilir ve yaraya neden olabilir.

DERİ YAPISI
Stratum
Corneum
Yeni Cilt
Katman

EPİDERMİS
DERMİS

Subkütan
Katman

Ter
Salgı
Bezi

Erektör
Kas

Kıl
Folikül

Sebasöz
Salgı bezi

Yağ
Hücreleri

PEELİNG SİSTEM ÜRÜN YELPAZESİ
CELL RENEW

RESTRUCTURE

JUVENA

RADIANCE

(%34 TCA+
%5 Kojik Asit + H2O2)

(%14 Salisilik Asit +%14
Laktik Asit +%8 Sitrik Asit)

(%20 Azelaik Asit + %20
Salisilik Asit)

(%20 Azelaik Asit + %10
Rezorsinol + %6 Fitik Asit)

Cildi sıkılaştırma, yüz
bölgesinde elastikiyet
kaybını giderme

Koyu lekelerin giderilmesi

Tüm akne evrelerinde
adjuvan tedavi

Depigment etki

Dekolte bölgesinde cilt
sıkılaştırma
Skar ve çatlakların
giderilmesi

Melazma ve kutanöz
hiperpigmentasyonda
adjuvan tedavi

Düzensiz cilt renginin
eşitlenmesi

Koyu lekelerin giderilmesi

Yaşlanma Karşıtı Tedaviler

Rosacea Anti-fungal etki

Geniş Spektrum Peeling

Komedolitik etki
Depigment etki

Aknede adjuvan tedavi
Dermal -Epidermal
Yapılanma
Cilt Tonusunda Düzelme
Keratolitik ve
Antimikrobiyal etki

Rejeneratif etki
Epidermisi yenileme
Cilt dokusunu düzenleme
Sıkılık ve
parlaklık kazandırma
Sebum miktarını
dengeleme

Diskromide adjuvan tedavi
Hiperpigmentasyonda
adjuvan tedavi
Fotoyaşlanma karşıtı etki
Ciltde parlaklık etkisi
Serbest radikalleri
baskılayıcı etki
Yeniden yapılandırıcı etki
(Rejeneratif ve
rekonstrüktif etki)
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