
Całoroczna, silnie antyoksydacyjna terapia przywracająca skórze 
właściwe napięcie, rozświetlenie i wyraźnie młodszy wygląd.

SMART DNA THERAPY

SMART DNA THERAPY BADANIA
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Synergia kwasu ferulowego z peptydami, czynnikami wzrostu, floretyną i hydroksykwasami zapewnia działanie 
ochronne i naprawcze dla DNA komórek, wykazując silne działanie antyoksydacyjne1,2,3 oraz spowalnia proces starzenia 
się skóry.

DZIAŁANIE OCHRONNE

Preparat został zaaplikowany na skórę techniką 
mezoterapii mikroigłowej zgodnie z procedurą 
zabiegową. Badanie wykazało, że produkt 
zmniejsza o 25% zawartość dimerów tyminy,  
których zabarwienie w fazie histologicznej 
badania wskazuje na uszkodzenie DNA komórek.2
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SMART DNA THERAPY skuteczność działania potwierdzona w badaniach

rozświetlenie skóry
wzrost napięcia i elastyczności
rozjaśnienie przebarwień 
wyrównanie kolorytu skóry 

EFEKTY ZABIEGU

odświeżenie kolorytu skóry
redukcja zaczerwienień skóry
poprawa elastyczności i nawilżenia 
redukcja zmian potrądzikowych

EFEKTY ZABIEGU

rozświetlenie i odświeżenie skóry
redukcja zmian pigmentacyjnych
wzrost napięcia i jędrności skóry
wygładzenie powierzchni skóry

EFEKTY ZABIEGU

DZIAŁANIE NAPRAWCZE

Preparat został zaaplikowany na skórę techniką 
mezoterapii mikroigłowej zgodnie z procedurą 
zabiegową. Wyniki potwierdziły, że produkt 
zmniejsza zawartość enzymu UDG (Uracil-DNA 
Glycosylase) w skórze poddanej promieniowaniu 
UV o 52%. Intensywne zabarwienie tego enzymu 
w fazie histologicznej badania wskazuje na 
potrzebę naprawy DNA uszkodzonych komórek.2

SMART DNA THERAPY Meso Peptide Coctail stanowi zabezpieczenie dla komórek eksponowanych na działanie szkodliwych 
zewnętrznych czynników, takich jak promieniowanie UV, ponadto stabilizuje i wzmacnia działanie endogennych 
antyoksydantów, chroniąc komórki skóry wraz z DNA przed uszkodzeniem.

1 Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków. Sprawozdanie z badań dotyczących oceny aktywności przeciwrodnikowej produktu. Raport Nr.BF/20/2022 
2 Laboratoire BIO-EC France; Study 22E5550 -Assessment of DNA protection and reparation activities of a product on human living skin explants ex vivo
3 Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków. Sprawozdanie z badań dotyczących oceny aktywności przeciwrodnikowej produktu. Raport Nr.BF/02/2022
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Całoroczna, silnie antyoksydacyjna terapia przywracająca 
skórze właściwe napięcie, rozświetlenie i wyraźnie młodszy 
wygląd. Koncepcja dwuetapowego zabiegu opiera się 
na unikalnym połączeniu kwasu ferulowego, peptydów 
i czynników wzrostu TGF β2 – substancji, które wzajemnie 
uzupełniają swoje działanie i jak wykazały badania inicjują 
procesy naprawcze DNA komórek skóry przeciwdziałając 
skutkom egzo i endogennego starzenia się skóry.

Przed wykonaniem zabiegu przeprowadź kwalifikację oraz podpisz z klientem zgodę na wykonanie zabiegu, a także poinformuj 
o wskazaniach, przeciwwskazaniach i zaleceniach pozabiegowych. Zalecane jest wykonanie zdjęć przed zabiegiem w celu 
udokumentowania jego efektów.

ZAAWANSOWANY PEELING KWASOWY do silnej stymulacji przeciwstarzeniowej oraz niwelowania oznak starzenia 
egzogennego. Formuła produktu opiera się na kwasie ferulowym i peptydowym promotorze jego działania oraz 
czynniku wzrostu TGF β2 o identycznym szlaku metabolicznym jak retinoidy. Zastosowanie peelingu promuje absorpcję 
składników aktywnych zawartych w ETAPIE 2 oraz zabezpiecza skórę przed przyszłymi oznakami starzenia.

STERYLNY KOKTAJL DO MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ zawierający mieszankę peptydów wzmocnionych kwasem 
ferulowym o silnych właściwościach antyoksydacyjnych potwierdzonych w badaniach in-vitro. Synergia działania 
składników aktywnych chroni komórki skóry przed uszkodzeniami DNA spowodowanymi czynnikami egzo i endogennymi, 
a dzięki zawartości peptydów neutralizuje wolne rodniki, tym samym odwraca oznaki fotostarzenia się skóry.

KWAS FERULOWY jako silny antyoksydant zabezpiecza komórki poddane działaniu szkodliwych czynników zewnętrznych, takich 
jak promieniowanie UV czy zanieczyszczenie środowiska.  Jego działanie polega na eliminowaniu reaktywnych form tlenu, 
blokowaniu działania wolnych rodników, inhibicji enzymów z grupy oksydaz oraz chelatowaniu jonów metali, np.: miedzi. 
ACETYL TETRAPEPTIDE-2 jest nazywany "peptydem młodości", stymuluje odnowę i wspomaga regenerację skóry.
FLORETYNA  jako naturalny flawonoid hamuje działanie MMP-1 (enzymów proteolitycznych zdolnych do degradacji praktycznie 
wszystkich podtypów kolagenu)  oraz tyrozynazę melanocytów, w efekcie wzmacniając mechanizmy naprawcze i korygując 
widoczne oznaki starzenia komórkowego.
CZYNNIK WZROSTU TGF β2 (Nicotiana Benthamiana Hexapeptide-40 Sh-Polypeptide-76), tak samo jak retinoidy, bierze udział 
w aktywacji szlaku metabolicznego prowadzącego do produkcji kolagenu typu I, nie wykazuje właściwości fotouczulających.
KWASY AHA (mlekowy, cytrynowy, jabłkowy) wpływają na proces keratynizacji skóry oraz spójność korneocytów w efekcie 
spowalniając proces starzenia . Dodatkowo  kwas cytrynowy działa wybielająco oraz wspomaga działanie antyutleniaczy.

KWAS FERULOWY silny antyoksydant, redukuje skutki fotostarzenia się skóry i zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych
ACETYL TETRAPEPTIDE-2 promotor peptydowy wzmacniający działanie kwasu ferulowego. Jego ultra wysokie właściwości 
antyoksydacyjne potwierdzono w badaniu TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity).1

ACETYL HEXAPEPTIDE-51 AMIDE naśladuje aktywność białka z rodziny forkhead box O- FOXO3, który zwiększając ekspresję 
genów, uczestniczy w takich procesach jak proliferacja komórek oraz naprawa DNA. 
DIAMINOPROPIONOYL TRIPEPTIDE-33 zapobiega uszkodzeniom DNA i białek spowodowanym bezpośrednio lub pośrednio przez 
promieniowanie UV, zapobiegając fotostarzeniu się skóry.
Kompleks naturalnych składników (EKSTRAKT Z LIŚCI OLIWNYCH , EKSTRAKT Z JUJUBY ORAZ POLISACHARYD LEVAN) poprzez 
aktywację proteasomu - naturalnego systemu recyklingu w komórkach skóry (który z wiekiem ulega spowolnieniu), zwiększa jej 
odporność na stres, poprawia nawilżenie i stymuluje odnowę komórek skóry.
OLIGOPEPTIDE-1 roślinny czynnik wzrostu wpływa na aktywację szlaków metabolicznych ERK i AKT biorących udział w syntezie 
białek i regeneracji komórek, zapewniając skórze dojrzałej zwiększenie elastyczności i jędrności.
Dwa rodzaje niskocząsteczkowych KWASÓW HIALURONOWYCH odpowiadają za utrzymanie prawidłowego nawilżenia 
i napięcia, a także pobudzają proliferację fibroblastów i indukują syntezę endogennego HA, kolagenu i elastyny.

FERUCELL PROTECT AOX PEEL 

FERUCELL PROTECT MESO PEPTIDE COCTAIL 

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

Skóra pozbawiona blasku z widocznymi oznaki fotostarzenia
Skóra nadwrażliwa na słońce i działanie czynników zewnętrznych
Nierówny koloryt i struktura skóry 
Utrata napięcia i elastyczności skóry
Zaburzenia w pigmentacji skóry

Wysoka tolerancja produktu nawet w przypadku skór 
wrażliwych i naczyniowych.

Dla osiągnięcia optymalnych efektów zalecane jest 
wykonanie serii 3 zabiegów w odstępie 10-14 dni oraz 
stosowanie FERULIC TRIPLE-C SERUM jako pielęgnacji 
domowej. 

PROTOKÓŁ ZABIEGOWYETAPY ZABIEGOWE

wygląd. Koncepcja dwuetapowego zabiegu opiera się 
na unikalnym połączeniu kwasu ferulowego, peptydów 

 – substancji, które wzajemnie 
uzupełniają swoje działanie i jak wykazały badania inicjują 
procesy naprawcze DNA komórek skóry przeciwdziałając 
skutkom egzo i endogennego starzenia się skóry.

Wysoka tolerancja produktu nawet w przypadku skór 

Dla osiągnięcia optymalnych efektów zalecane jest 
wykonanie serii 3 zabiegów w odstępie 10-14 dni oraz 
stosowanie FERULIC TRIPLE-C SERUM jako pielęgnacji 

WSKAZANIA DO ZABIEGU

ETAP 1

ETAP 2

Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.

Odtłuść skórę przed zabiegiem za pomocą preparatu dedykowanego. Nie pocieraj  skóry wacikiem.

Zabezpiecz miejsca wrażliwe i skłonne do podrażnień (kąciki oczu, skrzydełka nosa, linie brwi, kąciki ust).

Pobierz 3,5 ml FERUCELL PROTECT AOX Peel, następnie rozprowadź za pomocą pędzelka wg kolejności obszarów zabiegowych: czoło, 
policzki oraz szyja z dekoltem. Przemasuj delikatnie peeling na każdym z obszarów i pozostaw do 5 minut, po tym czasie powtórz procedurę 
nakładając drugą warstwę peelingu i pozostaw do 5 minut. Czas aplikacji należy dostosować do skóry klienta.

Po maksymalnie 10 minutach od rozpoczęcia nakładania pierwszej warstwy peelingu wykonaj procedurę neutralizacji. 

Zabezpiecz okolice oczu płatkami kosmetycznymi, następnie spryskaj skórę  obficie neutralizatorem i pozostaw na 10-15 sekund.

Po tym czasie usuń ze skóry nadmiar produktu wacikiem nasączonym  neutralizatorem i przemyj obszar wodą; jeśli to potrzebne osusz 
obszar zabiegowy.

Otwórz fiolkę z FERUCELL PROTECT Meso Peptide Coctail, nałóż produkt partiami na skórę i rozpocznij kolejno procedurę mikronakłuwania 
(czoło, polik 1, polik 2, szyja, dekolt). Po zakończeniu procedury mikronakłuwania, wmasuj pozostałą część serum w skórę. 

Mikronakłuwanie skór normalnych, mieszanych, tłustych, dojrzałych: kartridże igłowe - głębokość  nakłuć 0,2-0,3 mm czoło i okolice oczu, 
do 0,5 mm poliki,  szyja, dekolt.

Nanonakłuwanie dla skór naczyniowych, wrażliwych: kartridże nano  - głębokość nakłuć 0,5- 0,75 mm.

Po pełnym wchłonięciu ampułki FERUCELL PROTECT Meso Peptide Coctail,  nałóż na skórę krem ochronny Retix.C FOTOPROTECTOR SPF 50+.
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R.Pen by URGO Aesthtetics to bezprzewodowe urządzenie 
do mezoterapii mikroigłowej z systemem świateł LED–
Derma BioLights - działających wspomagająco podczas 
wykonywania mikronakłuć na skórę.

Profesjonalna maska do pielęgnacji 
pozabiegowej. Dzięki wykorzystaniu 
technologii nanowłókien tworzących 
trójwymiarową strukturę biocelulozy 
zapewnia bardzo wysoką absorpcję i 
aktywne uwalnianie trzech form kwasu 
hialuronowego oraz ektoiny.

WSKAZANIA:
  podrażnienia i zaczerwienienie skóry
  uczucie ściągnięcia i odwodnienia 
  utrata elastyczności i napięcia skóry

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

ULTRA REPAIR NANO-MASK 


