
dermatologia

Pe e ling Ea sy Phen Ve ry Li ght (EPVL) jest naj młod szym i naj lżej szym pro -
duk tem z gru py pe e lin gów fe no lo wych gru py Skin Tech Phar ma. W je go
skła dzie znaj du ją się fe nol w stę że niu 15% i kwas trój chlo ro oc to wy
w stę że niu 8% za wie szo ne w 0,5% roz two rze ole ju kro to no we go. Pe e -
ling pe ne tru je do stre fy Gren za lub war stwy bro daw ko wa tej skóry, w za -
leż no ści od ilo ści za a pli ko wa ne go pre pa ra tu. Dzię ki za war to ści fe no lu
za pew nia re mo de ling skóry trud ny do osią gnię cia in ny mi me to da mi.
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Zastosowanie peelingu 
Easy Phen Very Light w leczeniu
objawów starzenia się skóry

Za bieg jest wy ko rzy sty wa ny przede wszy -
st kim w le cze niu fo to sta rze nia skóry twa rzy, ro -
go wa ce nia sło necz ne go, plam so cze wi co wa -
tych, prze bar wień, nie rów no mier nej pig men -
ta cji oraz drob nych zmar szczek. Go je nie po
pe e lin gu EPVL nie jest uciąż li we dla pa cjen ta
i trwa 7 dni, ale w tym cza sie pa cjent jest wy łą -
czo ny z ży cia spo łecz ne go. Po tym cza sie bez
pro ble mu moż na po wrócić do ak tyw no ści to -
wa rzy skiej, a za bieg moż na po wtórzyć po 4. ty -
go dniach. Je śli wy ko nu je my za bieg EPVL w ce -
lu le cze nia prze bar wień, na le ży sto so wać Blen -
ding Ble a ching Cream 2 ra zy dzien nie, 4
ty go dnie przed za bie giem i 4 ty go dnie po nim,
ce lem zmniej sze nia ak tyw no ści me la no cy tów.

Opi sy przy pad ków kli nicz nych

• Pa cjent ka, lat 66, zgło si ła się do ga bi ne tu
z po wo du wiot ko ści skóry twa rzy, drob -

nych zmar szczek i śre dnio na si lo nej ela -
sto zy po sło necz nej, zwła szcza w obrę bie
skóry bro dy i wo kół ust. U pa cjent ki wy -
ko na no za bieg la se rem frak cyj nym CO2
oraz trzy za bie gi me zo te ra pii oso czem
bo ga to płyt ko wym w ce lu po pra wy ja ko -
ści skóry. Po sied miu mie sią cach od
pierw sze go za bie gu nie za ob ser wo wa no
żad nych efek tów wy ko na nych pro ce dur.
U pa cjent ki zde cy do wa no o wy ko na niu
pe e lin gu EPVL, po nie waż pa cjent ka nie
mo gła po zwo lić so bie na dłuż sze wy łą -
cze nie z ak tyw no ści spo łecz nej i wy ko na -
nie moc niej sze go pe e lin gu fe no lo we go.
Po wy go je niu  pa cjent ka sto so wa ła krem
Ac ti li ft oraz ochro nę prze ciw sło necz ną
Me la Block 50. Uzy ska no wy ra źną po pra -
wę ja ko ści skóry, wy gła dze nie drob nych
zmar szczek, re duk cję ela sto zy po sło -
necz nej, zwę że nie po rów skóry (Ryc. 1).
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• Pa cjent ka lat 69, zgło si ła się do ga bi ne tu
ce lem po pra wy ja ko ści skóry twa rzy.
Głów nym pro ble mem by ły zmia ny po -
sło necz ne: drob ne zmar szcz ki, prze bar -
wie nia, ro go wa ce nie sło necz ne i ło jo to -
ko we. U pa cjent ki wy ko na no pe e ling
EPVL, w dru giej do bie po za bie gu po ja -
wi ło się są cze nie i po wierz chow na in fek -
cja bak te ryj na, dla te go za sto so wa no opa -

tru nek z Yel skre en (ga lu san bi zmu tu)
oraz an ty bio ty ko te ra pię do u st ną. Dal sze
go je nie prze bie ga ło bez po wi kłań. Po
wy go je niu uzy ska no znacz ne wy gła dze -
nie skó ry, ujed no li ce nie jej ko lo ry tu, re -
duk cję drob nych zmar szczek oraz zmian
o ty pie ro go wa ce nia. Pa cjent ka sto so wa -
ła krem IPLa se Mask i ochro nę prze ciw -
sło necz ną Me la Block 50 (Ryc. 2).

26

Ryc. 1. Efekt leczenia objawów starzenia się skóry z zastosowaniem peelingu EPVL. Stan przed zabiegiem (A,B)

i 11 dni po zabiegu (C,D). Widoczny lekki rumień skóry, który może utrzymywać się do miesiąca po zabiegu.

Ryc. 2. Efekt leczenia objawów starzenia się skóry z zastosowaniem peelingu EPVL. Stan przed zabiegiem (A,B)

i 7 dni po zabiegu (C,D). Na czole widoczny jeszcze niezłuszczony całkowicie naskórek. Poza tym
zaobserwowano wygładzenie skóry, ujednolicenie kolorytu, redukcję zmian o typie rogowacenia oraz rumień skóry.
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Pro duk ty do pie lę gna cji 
po za bie go wej EPVL

Blen ding Ble a ching Cre am – ochro na
prze ciw prze bar wie niom

Blen ding Ble a ching Cream to prze ba da ny der -
ma to lo gicz nie, wol ny od pa ra be nów krem
roz ja śnia ją cy i wy rów nu ją cy ko lo ryt skóry. Za -
wie ra skła dni ki, które ha mu ją me la no ge ne zę.
Dzię ki po łą cze niu spe cjal nie do bra nych sub -
stan cji ak tyw nych po ma ga uzy skać do sko na łe
re zul ta ty, wy rów nu jąc ko lo ryt skóry i roz ja -
śnia jąc ją. Krem tak że ha mu je ak tyw ność wol -
nych ro dni ków tle no wych. Blen ding Ble a ching
Cre am ma podwój ne dzia ła nie: jed no cze śnie
roz ja śnia i wy gła dza skórę.

Krem Ac ti li ft – krem da ją cy 
efekt li ftin gu

Ac ti li ft z di me ty lo a mi no e ta no lem (DMAE) jest
prze te sto wa nym der ma to lo gicz nie, po zba -
wio nym pa ra be nów kre mem o wła ści wo -
ściach prze ciw sta rze nio wych i po pra wia ją -
cych na pię cie skóry. Spe cy ficz na kom bi na cja
ak tyw nych skła dni ków kre mu (di me ty lo a mi -

no e ta nol, kwas gli ko lo wy, wi ta mi ny A i E)
po ma ga uzy skać efekt to ni za cji skóry, chro ni
ją przed pierw szy mi ozna ka mi sta rze nia oraz
re du ku je symp to my jej zmę cze nia, zwiot -
cze nia, wraż li wo ści i su cho ści. Miej sco wa
apli ka cja kre mu Ac ti li ft po zwa la na po pra wę
na pię cia i ela stycz no ści skóry. Kwas gli ko lo wy
za war ty w kre mie ma wła ści wo ści na wil ża ją -
ce, a wi ta mi ny A i E są sil ny mi an ty o ksy dan -
ta mi dzia ła ją cy mi prze ciw ro dni ko wo. Vi tis Vi -

ni fe ra, na tu ral ny eks trakt z wi no ro śli wła ści -
wej, dzię ki du żej za war to ści re swe ra tro lu
tak że prze ciw dzia ła pro ce so wi utle nia nia, co
prze kła da się na ha mo wa nie pro ce su sta rze -
nia się skóry. Krem Ac ti li ft z DMAE jest prze -
zna czo ny do wszy st kich ty pów skóry.

Me la block HSP 50+ – sku tecz na ochro -
na prze ciw sło necz na po te ra pii

Me la block HSP 50+ to krem za pro jek to -
wa ny spe cjal nie do sto so wa nia po pe e lin -
gach che micz nych, po za bie gach la se ro -
wych lub in ne go ro dza ju te ra piach, w ce lu
ochron y skóry przed szko dli wym dzia ła -
niem pro mie ni UV. Me la block HSP 50+ za -
wie ra fil try prze ciw sło necz ne za pew nia ją ce

27

Ryc. 3. Blending Bleaching Cream. Ryc. 4. Actilift.



nie zwy kle sku tecz ną ochro nę przed słoń -
cem, w tym przed pro mie nio wa niem
UVA/UVB. Dzię ki za war to ści wi ta mi ny E,
krem Me la block HSP 50+ chro ni tak że
przed szko dli wym dzia ła niem wol nych ro -
dni ków, za po bie ga jąc przed wcze sne mu sta -
rze niu się skóry w wy ni ku dzia ła nia pro mie -
ni sło necz nych. Me la block HSP 50+ wpły -
wa na ak ty wa cję HSP, czy li bia łek szo ku
cie pl ne go. HSP to na tu ral nie wy stę pu ją ce
pro te i ny chro nią ce in ne biał ka orga ni zmu
przed wpły wem nie ko rzy st nych czyn ni ków,
ta kich jak wy so ka tem pe ra tu ra czy eks po zy -
cja na to ksy ny. HSP wspie ra ją re ge ne ra cję
bia łek po przez na pra wę ich trój wy mia ro wej
struk tu ry, która mo że zo stać uszko dzo na na
przy kład w wy ni ku dzia ła nia pro mie ni UV
lub stre su oksy da cyj ne go.

IPLa se Mask - krem 
przy spie sza ją cy go je nie

IPLa se Mask to krem do sto so wa nia po za -
bie gach la se ro wych, IPL, ra dio fre kwen cji,
śre dnio głę bo kich pe e lin gach na ba zie TCA
czy głę bo kich pe e lin gach fe no lo wych. Ma ska
IPla se wpły wa na ak ty wa cję HSP – bia łek
szo ku cie pl ne go, dzię ki cze mu po pra wia się
od por ność skóry na dzia ła nie nie ko rzy st nych
czyn ni ków ze wnę trz nych i po lep sza jej kon -
dy cja. Obe cność w pre pa ra cie skła dni ków
an ty o ksy da cyj nych, ta kich jak SOD (dys mu -
ta za nad tlen ko wa), ubi chi non (ko en zym
Q10), wi ta mi na E czy wy ciąg z wi no ro śli Vi -

tis Vi ni fe ra ha mu je ak tyw ność wol nych ro dni -
ków tle no wych, wpły wa jąc na szyb sze go je -
nie się skóry po za bie gach este tycz nych. 
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Ryc. 5. Melablock HSP 50+. Ryc. 6. IPLase Mask.
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