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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Skin Peeling 3-F jest profesjonalnym zabiegiem 
eksfoliującym, zawierającym naturalne składniki 
morskie, roślinne, mineralne oraz piling enzymatyczny. 
Wszystkie działania w jednym zabiegu gwarantują 
przygotowanie cery do dalszej pielęgnacji w gabinecie, 
niwelują niedoskonałości, ujednolicają koloryt cery, 
wybielają plamy i przebarwienia, leczą trądzik 
pospolity, zmniejszają łojotok i nadają skórze blasku. 
Zestaw jest szczególnie polecany w zabiegach z 
zastosowaniem derma-rollerów, ponieważ dogłębnie 
oczyszcza skórę i rozpulchnia ją, dzięki czemu 
wchłanianie składników aktywnych zawartych w 
preparatach do mezoterapii mikroigłowej jest 
zdecydowanie efektywniejsze. 
Zamierzeniem zabiegu jest działanie w głąb skóry tak, 
aby usunąć powierzchniowe komórki naskórka i 
wyeliminować niedoskonałości (wypryski, wągry, plamy, 
przebarwienia), przez co w kolejnych dniach po zabiegu, 
następuje wyrównanie kolorytu cery, przywrócenie jej 
blasku, odmłodzenie, wygładzenie, zmiękczenie i 
rozjaśnienie. Piling ma odczyn zasadowy o 
właściwościach keratolitycznych. Działa dogłębnie, 
ścieniając warstwę rogową naskórka i redukując jej 
grubość. Rezultaty działania zabiegu odzwierciedlone są 
poprzez: 

- Odmłodzenie skóry: stymulacja odnowy komórek 
skóry, wygładzenie, wypłycenie zmarszczek, 
przywrócenie skórze blasku, 

- Rozjaśnienie przebarwień: ujednolicenie kolorytu 
cery, 

- Regulację wydzielania sebum: oczyszczenie skóry i 
eliminacja zanieczyszczeń, zmniejszenie porów 
skóry oraz mieszków włosowych, redukcja trądzika 
pospolitego oraz działanie przeciwbakteryjne. 

 
Potrójna funkcjonalność i wszechstronność zabiegu, 
gwarantuje lepsze efekty pielęgnacji skóry kosmetykami 
marki Tegoder Cosmetics, dzięki dogłębnej ekfoliacji, 
lepszej penetracji składników w skórę i optymalnemu ich 
wchłanianiu. 
 
Skin Peeling 3-F składa się z dwóch produktów: 

- Maski proszkowej Skin Peeling 3-F Mask 240 g: 
mieszaniny sproszkowanych roślin o właściwościach 
eksfoliujących (maska zawiera miarkę). 
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- Aktywatora Skin Peeling 3-F Solution 50 ml: 
skoncentrowanego aktywującego serum, który 
wzmacnia działanie pilingujące sproszkowanych 
roślin i poprzez rozpuszczenie go w wodzie stanowi 
maskę eksfoliującą nakładaną bezpośrednio na 
skórę. Ilość użytej wody do zabiegu jest zależna 
od wrażliwości skóry. 

 
Aby wzmocnić działanie eksfoliujące zabiegów 
kosmetycznych, zaleca się stosowanie zestawu Skin 
Peeling 3-F o odczynie zasadowym naprzemiennie z 
zabiegiem kwasowym Bionic Peeling marki TDC. 
Naprzemienne stosowanie eksfoliacji o różnych 
odczynach, wpływa korzystniej na osiąganie zamierzonych 
efektów dlatego, że skóra pobudzana jest do produkcji 
wciąż nowych komórek, pH skóry jest na właściwym 
poziomie, a zmienność zabiegów eksfoliujących nie 
wpływa na “pamięć” skóry. Działania biochemiczne i 
biologiczne mają różne rezultaty, ale cel ich 
wykonywania jest ten sam: redukcja spójności pomiędzy 
korneocytami w celu ich rozluźnienia i pozbycia się 
warstwy martwych komórek tak, aby pojawiły się nowe, 
młodsze, które wpłyną na stan skóry i młodszy wygląd 
cery.  
 

2. GŁÓWNE SKŁADNIKI: 
 

2.1. Maska proszkowa Skin Peeling 3-F Mask 
 

 Piling morski - na bazie wodorostów i osadów z dna 
morza, zawierających minerały (wapń) i witaminy 
(szczególnie z grupy B), które odpowiedzialne są za 
równowagę wodno-lipidową skóry oraz stymulację 
produkcji włókien kolagenu i lipidów wewnątrz komórek, 
co przejawia się wygładzeniem i nawilżeniem skóry.  

 Piling roślinny - wyciągi z Bixa orellana (arnota 
właściwa) działające antyseptycznie, przecizapalnie, 
antyoksydacyjnie i kojące, ekstraktu z wierzby - 
naturalnego źródła kwasu salicylowego działającego 
keratolitycznie, oczyszczająco i bakteriobójczo, 
wyciągu z pokrzywy oraz ekstraktu z Coptis japonica 
(cynowód z rodziny jaskrowatych), zawierającego lignany 
(fitoestrogeny) czyli hormony roślinne przypominające 
budową ludzkie estrogeny, wykorzystywane w kosmetyce ze 
względu na rozjaśnianie przebarwień i plam 
pigmentacyjnych. 
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 Piling mineralny - na bazie krzemionki, która 
zbawiennie wpływa na pojędrnienie, nawilżenie, 
odżywienie i właściwy tonus skóry. 

 Piling enzymatyczny - oparty na enzymach roślinnych: 
papainie z papai oraz bromelaninie pozyskanej z ananasa 
o właściwościach keratolitycznych, które działają 
zarówno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym 
rozpuszczając wartstwę rogową naskórka. 

 Piling mechaniczny - oparty na roślinnej kości 
słoniowej - proszku pozyskanego z palmy Phytelephas 
macrocarpa rosnącej w lasach Ekwadoru. 

 
2.2. Aktywator Skin Peeling 3-F Solution 
 

 Miód - z bogactwem flawonoidów o działaniu 
bakteriobójczym i grzybobójczym, zawierających witaminę 
A, witaminy z grupy B szczególnie B3, która hamuje 
wydzielanie łoju w nabłonkach komórek. 

 Wyciąg z cytryny – z bogactwem flawonoidów chroniących 
i wzmacniających kapilary usprawniające cyrkulację 
krwi. Zawierają ponadto witaminy i mierały odgrywające 
rolę w procesie odnowy i regeneracji komórek skóry oraz 
wykazują działanie oczyszczające i ściągające. 

 Wyciąg z wierzby - naturalne źródło kwasu salicylowego 
o działaniu eksfoliującym, oczyszczającym, regulującym 
wydzielanie sebum, redukującym wielkość porów skóry, 
antyseptycznym, bakteriobójczym oraz hamującym stany 
zapalne. 

 Olejek waniliowy - aktywizuje przepływ krwi, 
regeneruje, wykazuje właściwości przeciwzapalne i 
przeciwrodnikowe. 

 Wyciąg z szałwi - działający drenująco, detoksykująco, 
przeciwzapalnie, wygładzająco i obkurczająco. 

 
3. SPOSÓB UŻYCIA : należy zmieszać jedną miarkę maski 

proszkowej Skin Peeling 3-F Mask z jedną miarką 
aktywatora Skin Peeling 3-F Solution w proporcji pół 
na pół z wodą. W przypadku zbyt gęstej formuły należy 
dodać wody. Następnie gotową pastę nakładamy na twarz, 
szyję i dekolt za pomocą pędzla i delikatnie masujemy 
zwilżonymi wodą palcami przez 5-7 minut, następnie 
pozostawiamy preparat na skórze przez 15 minut. Na 
koniec zabiegu maskę zmywamy wodą. 

 
Działanie i efekty: zabieg wywołuje stopniowe 
zwiększenie krążenia krwi w naczyniach, które słabnie 
po zmyciu preparatu. Dzięki właściwościom silnie 
oczyszczającym Skin Peeling 3-F może spowodować 



Skin Peeling 3-F   
 

   
     Strona 5 

pogorszenie stanu cery tłustej, trądzikowej lub z 
tendencją do powstawania zaskórników przez kilka 
następnych dni po zabiegu. W miarę upływu czasu stan 
skóry wyraźnie poprawia się, pory zmniejszają się i 
odblokowują, trądzik redukuje się, a cera jest 
rozświetlona i wygląda zdrowo. 
 

4. SCHEMAT ZABIEGU W GABINECIE 
 

4.1. Skóra tłusta 
1. Oczyść skórę Żelem Oczyszczającym do Cery 

Mieszanej i Tłustej Desincrustant Gel i stonizuj 
tonikiem dostosowanym do rodzaju cery. 

2. Nałóż przygotowaną mieszaninę Skin Peeling 3-F, w 
proporcji: jedna miarka proszku i jedna miarka 
aktywatora pół na pół z wodą (50/50). Wykonaj 
masaż przez 5-7 minut, następnie pozostaw na 15 
minut i zmyj letnią wodą. W przypadku zbyt dużego 
szczypania, należy szybciej zmyć maskę ze skóry. 

3. Nałóż Maskę Oczyszczającą do Skóry Mieszanej i 
Tłustej Oil Clean Line Purifying Mask i pozostaw 
na 15 minut, po czym zmyj.   

4. Zabieg zakończ aplikacją Kremu Oczyszczającego do 
Cery Tłustej Purifying Cream oraz kremem z filtrem 
Sunblock SPF50 TDC. 

Zalecana ilość zabiegów: jeden zabieg na tydzień, 
maksymalnie sześć zabiegów w serii. 
 
4.2. Skóra z przebarwieniami 
1. Oczyść skórę mleczkiem i stonizuj tonikiem 

dobranym do rodzaju cery marki TDC. 
2. Nałóż przygotowaną mieszaninę Skin Peeling 3-F, w 

proporcji: jedna miarka proszku i jedna miarka 
aktywatora pół na pół z wodą (50/50). Wykonaj 
masaż przez 5-7 minut, następnie pozostaw na 15 
minut i zmyj letnią wodą. W przypadku zbyt dużego 
szczypania, należy szybciej zmyć maskę ze skóry. 

3. Nałóż Maskę Wybielającą do Skóry Twarzy Whitening 
Mask i pozostaw na 15 minut, po czym zmyj.   

4. Zabieg zakończ aplikacją dobranego kremu do 
rodzaju cery oraz kremem z filtrem Sunblock SPF50 
TDC. 

Zalecana ilość zabiegów: jeden zabieg na tydzień, 
maksymalnie sześć zabiegów w serii. 
 
4.3. Skóra ze zmarszczkami, poszarzała, skóra palacza 
1. Oczyść skórę mleczkiem i stonizuj tonikiem 

dobranym do rodzaju cery marki TDC. 
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2. Nałóż przygotowaną mieszaninę Skin Peeling 3-F, w 
proporcji: jedna miarka proszku i jedna miarka 
aktywatora pół na pół z wodą (50/50). Wykonaj 
masaż przez 5-7 minut, następnie pozostaw na 15 
minut i zmyj letnią wodą. W przypadku zbyt dużego 
szczypania, należy szybciej zmyć maskę ze skóry. 

3. Nałóż grubszą warstwę odpowiednio dobranego serum 
marki TDC (Deluxe, Złota Orchidea) i wykonaj 
masaż.  

4. Zabieg zakończ aplikacją odpowiednio dobranego do 
rodzaju cery kremu (Deluxe, Złota Orchidea) oraz  
kremem z filtrem Sunblock SPF50 TDC. 

Zalecana ilość zabiegów: jeden zabieg co dwa tygodnie 
lub raz w miesiącu w zależności od stanu skóry, 
maksymalnie sześć zabiegów w serii.  


