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PRODUKTY PROFESJONALNE 

Kompleks kwasów do zabiegów z³uszczania 40% BIONIC PEELING?

Laboratoria firmy TDC opracowa³y unikatowe po³¹czenie hydroksykwasów, wœród których 
znajduj¹ siê dwa rodzaje alfahydroksykwasów pierwszej generacji oraz kwas laktobionowy - 
polihydroksykwas trzeciej generacji. W jednym produkcie znajduj¹ siê odpowiednio dobrane 
stê¿enia 3 rodzajów kwasów w celu uzyskania najwy¿szego poziomu efektywnoœci zabiegu. 
Kwasami AHA pierwszej generacji wykorzystanymi w tym preparacie s¹ kwas glikolowy oraz 
kwas mlekowy. Dziêki takiemu po³¹czeniu uzyskuje siê regeneracjê skóry starzej¹cej siê w 
wyniku dzia³ania promieni UV, wyp³ycenie zmarszczek, ujednolicenie kolorytu skóry i tym 
samym likwidacjê plam starczych i przebarwieñ, poprawê stanu skór ³uszczycowych, 
tr¹dzikowych (³¹cznie z tr¹dzikiem ró¿owatym), dermatoz atopowych, sp³ycenie blizn i 
rozstêpów oraz zmniejszenie zaciemnieñ wokó³ oczu. Poni¿ej znajduje siê charakterystyka 
kwasów sk³adaj¹cych siê na preparat:

PKwas glikolowy: alfahydroksykwas (AHA) nale¿¹cy do grupy kwasów nietoksycznych dla 
skóry, pozyskiwany z trzciny cukrowej, po zastosowaniu którego nastêpuje progresywna 
eksfoliacja oraz scieñczenie powierzchownej warstwy rogowej naskórka z progresywym 
skutkiem pogrubienia warstwy naskórkowej i skóry w³aœciwej. Nastêpuje wzrost 
metabolizmu komórkowego, wzrost poziomu nawil¿enia, poprawa struktury skóry, 
odbudowa w³ókien sprê¿ystych,  zwiêkszona produkcja w³ókien kolagenu i 
mukopolischarydów, co prowadzi do sp³ycenia zmarszczek i d³ugofalowej poprawy 
biologicznych i elastycznych w³aœciwoœci skóry. 

PKwas mlekowy: pochodzi z procesu fermentacji mleka i równowa¿y pH skóry w celu 
przeciwdzia³ania infekcjom. Wykazuje w³aœciwoœci nawil¿aj¹ce, oczyszczaj¹ce, 
regeneruj¹ce, z³uszczaj¹ce martwe komórki naskórka, odblokowuj¹ce pory skóry, 
przeciwstarzeniowe, redukuj¹ce uszkodzenia skóry przez promienie UV, wp³ywaj¹ce na jej 
napiêcie oraz  strukturê skóry.

PKwas laktobionowy: wywodzi siê z grupy polihydroksykwasów PHA.  Jest nowej generacji 
kwasem otrzymywanym naturalnie z wystêpuj¹cej laktozy. Ze wzglêdu na swoj¹ budowê 
chemiczn¹ (po³¹czenie glukonolaktonu z cukrem galaktoz¹) nale¿y do grupy 
polihydroksykwasów. Charakteryzuje siê silnymi w³aœciwoœciami antyoksydacyjnymi. 
Hamuje dzia³anie enzymów przestrzeni zewn¹trzkomórkowej naskórka tzw. 
metaloproteinaz, przez co zapobiega tworzeniu siê zmarszczek, teleangiektazji, zwiotczeniu 
skóry. Poprzez pobudzenie syntezy kolagenu, wzmacnia mechanizmy naprawcze, stanowi 
ochronê przed skutkami dzia³ania promieni UV. Ma unikaln¹ w³aœciwoœæ wi¹zania wody i 
tworzenia na powierzchni skóry ¿elowego "filmu", który powoduje, ¿e skóra staje siê g³adka 
i miêkka, co wzmacnia ochronn¹ barierê naskórkow¹. Podobnie jak inne hydroksykwasy ma 
w³aœciwoœci z³uszczaj¹ce. Pozbawiony jest w³aœciwoœci dra¿ni¹cych, mo¿e wiêc byæ 
stosowany do pielêgnacji skóry wra¿liwej i suchej oraz zmienionej chorobowo (np. 
egzema). Ze wzglêdu na swoj¹ budowê, zwi¹zek ten ³¹czy w sobie w³aœciwoœci 
alfahydroksykwasów z unikalnymi w³aœciwoœciami zale¿nymi od galaktozy, takimi jak np. 
przyspieszenie procesu gojenia siê ran. Stosowany miejscowo wzmacnia czynnoœæ bariery 
naskórkowej, wspomaga proces odnowy komórkowej, nawil¿a naskórek, powoduje 
z³uszczanie powierzchownych warstw komórek warstwy rogowej. Stymuluje fibroblasty do 
produkcji  w³ókien kolagenowych, elastycznych i  wp³ywa na produkcjê 
glikozoaminoglikanów w skórze w³aœciwej. Ponadto dziêki w³aœciwoœciom anty 
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oksydacyjnym zmniejsza uszkodzenia tkanek spowodowane dzia³aniem rodników tlenowych. 
Klinicznie kwas laktobionowy znalaz³ zastosowanie w pielêgnacji zniszczonej s³oñcem skóry, 
w zapobieganiu starzenia siê skóry, a tak¿e w pielêgnacji pozabiegowej np. po pilingach czy 
laseroterapii. W ostatnich latach wykazano korzystne dzia³anie kwasu laktobionowego w 
leczeniu niektórych zapalnych chorób skóry takich jak wyprysk, tr¹dzik ró¿owaty, ³ojotokowe 
zapalenie skóry, zaburzenia naczyniowe. Przeprowadzone w Polsce i USA badania w 
przypadkach zaawansowanych teleangiektazji u pacjentów z tr¹dzikiem ró¿owatym, 
uszkodzeniami posteroidowymi skóry i przewlek³ym odczynem fototoksycznym  potwierdzi³y 
ca³kowit¹ remisjê lub znaczn¹ redukcjê teleangiektazji i zmniejszenie lub ca³kowite 
ust¹pienie stanu zapalnego skóry.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych na 25 ochotnikach w wieku 35-55 lat, stosuj¹c 1 zabieg 
w tygodniu preparatem Bionic Peeling zaobserwowano poni¿sze rezultaty (sp³ycenie zmarszczek, 
wyg³adzenie, nawil¿enie, pojêdrnienie, odnowa komórkowa):

?

¯el do twarzy, stanowi¹cy neutralizator po zabiegu Kompleksem kwasów BIONIC PEELING, 
przywracaj¹cy naturalne pH skóry. G³ówny sk³ad preparatu to mleczan sodu i witamina C, a 
dodatkowo kosmetyk pozbawiony jest parabenów.

PMleczan sodu: to sól sodowa kwasu L-mlekowego otrzymywanego podczas naturalnego 
procesu fermentacji cukrów z udzia³em bakterii mlekowych z rodzaju Lactobacillus. 
Wykazuje silne dzia³anie nawil¿aj¹ce i stanowi regulator pH skóry cz³owieka.

PWitamina C: spowalnia proces starzenia siê skóry. Jako, ¿e starzenie znacznie zmniejsza 
mikrocyrkulacjê w komórkach skóry, co jest równoznaczne z niedo¿ywieniem komórek, 
stosowanie witaminy C na skórze powoduje redukcjê i zapobieganie procesowi starzenia siê 
oraz zmniejszenie uszkodzeñ spowodowanych promieniami UV. Mechanizm dzia³ania 
witaminy przejawia siê poprzez:
OSystem wi¹zañ kolagenu: witamina C bierze udzia³ w procesie transformacji proliny w 

hydroksyprolinê, niezbêdny sk³adnik kolagenu. Wzrost poziomu witaminy C powoduje 
zwiêkszenie produkcji kolagenu oraz poprawê elastycznoœci skóry.

ONeutralizacja dzia³ania wolnych rodników i regeneracja witamny E w skórze: oba 
czynniki wp³ywaj¹ na redukcjê powstawania utleniaczy niszcz¹cych tkankê ³¹czn¹ i 
powoduj¹cych starzenie oraz ewentualnych komórek nowotworowych w DNA 
spowodowanych dzia³aniem promieni UVB.

Neutralizator po zabiegach z³uszczania pH Recovery
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