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2 FAZY
FAZA LIPOFILOWA

Faza lipofilowa osłania fazę 

hydrofilową, chroni składniki 

aktywne i zapobiega utlenianiu 

kwasu trójchlorooctowego. 

Zmniejsza transepidermalną utratę 

wody i wspomaga transport 

innych substancji, przywraca         

i utrzymuje skórną warstwę hydro-

lipidową, zwiększa nawodnienie 

poprzez mechanizm bezpośredni   

i pośredni.

FAZA HYDROFILOWA

Faza hydrofilowa  zawiera 

innowacyjną mieszankę TCA, 

alfa-, beta-

i polihydroksykwasów, 

aminokwasów i witamin. 

Pobudza aktywność 

fibroblastów i aktywuje procesy 

proliferacji i biosyntezy skóry, 

zwiększa regenerację  komórek 

i produkcję kolagenu, elastyny 

oraz kwasu hialuronowego, 

usuwa zewnętrzne komórki 

warstwy rogowej, zmniejsza 

drobne zmarszczki poprzez 

redukcję wolnych rodników, 

pomaga walczyć z trądzikiem, 

eliminuje zaskórniki i działa 

ściągająco na powiększone 

pory .



4 KOMPLEKSY FUNKCJONALNE

GLICYNA | PROLINA | HYDROXYPROLINA | WITAMINA C

GABA | ARGININA | WITAMINA B2

KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY | KWAS LAKTOBIONOWY

KWAS SALICYLOWY | KWAS WINOWY

KWAS CYTRYNOWY

SKWALAN | MIRYSTYNIAN  IZOPROPYLU

BIO

RE

PEEL

LIPO
COMPLEX



GLYCYNA

Glicyna jest najobficiej występującym aminokwasem 

w kolagenie (35%). Ma właściwości nawilżające, 

przeciwutleniające i regenerujące.

PROLINA

Podstawowy aminokwas w syntezie i wsparciu kolagenu.

Ma właściwości uelastyczniające, dlatego jest wskazany

dla skóry nieelastycznej i starzejącej się.

HYDROKSYPROLINA

Hydroksyprolina jest obecna  w kolagenie. 

Zwiększa i wspomaga syntezę ceramidów, aktywując 

proliferację keratynocytów i produkcję kolagenu przez 

fibroblasty.

WITAMINA C

Niezbędny kofaktor w syntezie kolagenu. Jest to główna

komórkowa cząsteczka antyoksydacyjna. Chroni przed ROS

(Reactive Oxygen Species czyli reaktywne formy tlenu, które

są czynnikami stresu oksydacyjnego ) i regeneruje inne

cząsteczki przeciwutleniaczy.
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KWAS gamma- aminomasłowy (GABA)

Jest nieistotnym aminokwasem i głównym 

neurotransmiterem hamującym w ośrodkowym 

układzie nerwowym ssaków. 

Wspomaga syntezę kolagenu dzięki hamowaniu 

skórnych metaloproteinaz (MMP)- enzymów 

degradujących białka skórne.1

Efekt GABA to rozdęcie tkanki skórnej dzięki 

relaksacji nerwów i wynikającej z tego relaksacji 

mięśni odpowiedzialnych za marszczenie. 

Rezultatem jest skuteczne działanie 

przeciwzmarszczkowe

1) Effects of GABA on the expression of type I collagen gene in normal human dermal 

fibroblasts. Uehara E1, Hokazono H1, Sasaki T2, Yoshioka H2, Matsuo N2
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ARGININA

Arginina jest podstawowym aminokwasem 

o właściwościach nawilżających i odżywczych 

dla skóry. Bierze udział w procesach regulacji 

przepływu krwi.

Wspomaga regulację procesów biochemicznych, 

takich jak synteza białek i makrocząsteczek, kolagen, 

elastyna i keratyna. Wskazany dla nieelastycznej 

skóry. 

Jest biochemicznym modulatorem kwasu 

trójchlorooctowego i podstawowym substratem 

do produkcji tlenku azotu (NO).

Wspomaga angiogenezę, skórną resekcję i produkcję 

czynników wzrostu tkanek.

2)Proliferative, anti-apoptotic and immune-enhancing effects of L-arginine in culture of skinfibroblasts.

Kocic H1, Arsic I2, Stankovic M2, Tiodorovic D3, Ciric V4, Kocic G5.

3)Administration of L-arginine reduces the delay of the healing process caused by ibuprofen. Implication of COX and growth factorsexpression.

Sánchez-Fidalgo S1, Martín-Lacave I, Illanes M, Bruseghini L, Esteras A, Motilva V.
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BioRePeelCl3
RYBOFLAWINA / WITAMINA B2

Ryboflawina, znana również jako witamina B2,                

jest hydrofilową witaminą, niezbędną do normalnego 

tropizmu skóry.

Jest to prekursor FAD i FMN, więc bierze udział                    

w ogromnej liczbie reakcji metabolicznych,                         

jak np. aktywacja innych witamin. 

Pomaga usunąć ROS ze względu na skórny stres 

oksydacyjny i może przyspieszyć wzrost i regenerację 

komórek.

Jej niedobór generuje zmiany skórne, takie jak 

zaskórniki czy nadmierny łojotok.4

4) Riboflavin and health: A review of recent human research.

Thakur K1, Tomar SK1, Singh AK2, Mandal S1, Arora S3



KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA)

Jest to kwas karboksylowy o działaniu 

złuszczającym oraz pośrednim działaniu 

rewitalizującym.

Po aplikacji na skórę powoduje denaturację 

białka epidermalnego.

Poziom penetracji jest uzależniony od stężenia 

TCA.

Aktywuje SSRS (Skin Stress Response

System). SSRS poprzez biochemiczną kaskadę 

prowadzi do wytwarzania czynników wzrostu 

komórek.
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PDGF

Czynnik wzrostu pochodzący 

z płytek krwi, ma stymulujące 

działanie na proliferację 

fibroblastów i regenerację 

tkanek.

VEGF

Czynnik wzrostu śródbłonka 

naczyniowego, bierze udział w 

tworzeniu nowych naczyń 

i naczyń włosowatych oraz 

pomaga w dotlenianiu skóry 
właściwej.

1) Aktywacja stanu przedzapalnego;

2) Aktywacja Skin Stress Response System POMC

(proopiomelanocortyna);

3)  Wytwarzanie czynników wzrostu:

TGF ALFA oraz BETA1

TGF alfa wytwarzany przez fibroblasty i keratynocyty

indukuje proliferację i różnicowanie komórek. TGF BETA 1 to 

peptyd, który bierze udział w regeneracji tkanek i 

różnicowaniu komórek

BioRePeelCl3
Kaskada biochemiczna indukowana przez TCA5:

STAN 

ZAPALNY

IL-1 → IL-10

SSRS

POMC → MC-1R

PROLIFERACJA

PDGF TGF-α TGF-β1 VEGF

5) Influence of trichloroacetic acid peeling on the skin stress response system.

Kimura A1, Kanazawa N, Li HJ, Yonei N, Yamamoto Y, Furukawa F.



BioRePeelCl3
KWAS LAKTOBIONOWY

Ten kwas składa się z cząsteczki kwasu glukonowego, 

poli-hydroksykwasu; jest połączony z węglowodanem 

-galaktozą.

To silna naskórkowa molekuła anti-aging. Stymuluje 

syntezę polimerową matrycy skórnej i syntezę skóry6.

Ma doskonałe właściwości nawilżające dzięki grupom

strukturalnym -OH..

Zmniejsza produkcję metaloproteinaz skórnych 

(MMP), chroniąc skórę przed procesami takimi jak 

chronostarzenie i fotostarzenie7.

Galaktoza jest węglowodanem endogennym 

stosowanym przez fibroblasty do syntezy 

glikozoaminoglikanów

i kolagenu.

6)Clinical uses of hydroxyacids. Zoe Diana Draelos

7)Lactobionic Acid - a Novel Polyhydroxy Bionic Acid for Skincare.

Green AB, Wildnauer HR, Edison LB



KWAS SALICYLOWY

Jest to beta-hydroksykwas i silny keratolit, który 

selektywnie tnie keratynowo- aminokwasowy 

łańcuch korneocytów.

Nie wpływa na inne białka skóry, więc wywiera

działanie złuszczające tylko na białko skóry,

dzięki czemu ta substancja czynna jest dobrze

tolerowana przez komórki poniżej, pozbawione

keratyny.

Działa bakteriostatycznie i łagodząco, uwalnia 

rozszerzone pory z zawartości łoju, tworząc 

niekorzystne środowisko dla rozwoju bakterii, a 

tym samym ograniczając możliwość powstawania 
zmian trądzikowych.
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BioRePeelCl3

KWAS WINOWY (acidum tartaricum) 

Jest to kwas dikarboksylowy i silna cząsteczka

antyoksydacyjna, znana ze swoich właściwości

rozjaśniających i złuszczających.

Jest stosowany do działania keratolitycznego, redukuje

adenozy korneocytów. Skutecznie leczy suchą,

pozbawioną elastyczności skórę, trądzik i zaskórniki.

KWAS CYTRYNOWY

Jest to kwas trójkarboksylowy o właściwościach

chelatujących jony dwuwartościowe, takie jak Ca2 +;

to jest powód, dla którego kwas ma działanie

przeciwutleniające.

Grupa hydroksylowa w pozycji alfa grupy karboksylowej

nadaje właściwości złuszczające i keratolityczne.

Ma również działanie regenerujące i ściągające

dla rozszerzonych porów.



DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE TEWL

Zmniejsza transepidermalną utratę wody 

i wspomaga transport innych substancji. 

DZIAŁANIE REGENERACYJNE

Przywraca i utrzymuje film hydro-

lipidowy. 

DZIAŁANIE NAWILŻAJĄCE

Zwiększa nawodnienie poprzez 

mechanizmy bezpośrednie i pośrednie. 

DZIAŁANIE 

REWITALIZUJĄCE

Zwiększa regenerację  komórek i produkcję kolagenu, 

elastyny oraz kwasu hialuronowego.

DZIAŁANIE KERATOLITYCZNE                        

I PEELINGUJĄCE

Usuwa zewnętrzne komórki warstwy rogowej 

poprzez niszczenie wiązań korneocytów. Działanie 

to wspomaga penetrację innych aktywnych 

substancji.

DZIAŁANIE PRZECIWSTARZENIOWEI 

ANTYOKSYDACYJNE

Zmniejsza drobne zmarszczki poprzez redukcję 

wolnych rodników.

DZIAŁANIE PRZECIWTRĄDZIKOWE                                

I ZMNIEJSZAJĄCE PORY

Pomaga walczyć z trądzikiem, eliminuje zaskórniki i działa 

ściągająco na powiększone pory. 

9 PŁASZCZYZN DZIAŁANIA .

FAZA HYDROFILOWA
DZIAŁANIE BIOSTYMULUJĄCE

Pobudza aktywność fibroblastów i aktywuje procesy 

proliferacji i biosyntezy skóry.

FAZA LIPOFILOWA
.

DZIAŁANIE STABILIZUJĄCE I OCHRONNE

Zapobiega utlenianiu kwasu trójchlorooctowego            

i stabilizuje formulację, oddzielając fazę wodną 

od powietrza wewnątrz  ampułki.



ZABIEGI   

BioRePeelCl3
BIPHASIC TECHNOLOGY



TCA 35%

pHA kwas laktobionowy

βHA kwas salicylowy

𝜶HA kwas winowy, kwas cytrynowy

AMINOKWASY glicyna, prolina, hydroksyprolina, arginina

WITAMINY witamina C, witamina B2

GŁÓWNY SKŁADNIK LIFTINGUJĄCY: GABA

FAZA LIPOFILOWA: skwalan, mirystynian izopropylu

6 ml x 5 fiolek



1 – 1,5 ml1,5 – 2 ml 2 – 2,5 ml

TWARZ – SZYJA - DEKOLT



TCA 50%

pHA kwas laktobionowy

βHA kwas salicylowy

𝜶HA kwas winowy, kwas cytrynowy

AMINOKWASY glicyna, prolina, hydroksyprolina, 

arginina

WITAMINY witamina C, witamina B2

GŁÓWNY SKŁADNIK LIFTINGUJĄCY: GABA

FAZA LIPOFILOWA: skwalan, mirystynian 

izopropylu

12 ml x 3 fiolki



1 ml na każdą dłoń

0,5-1 ml na każdy łokieć
4 ml

1 ml na każde kolano

1,5 ml na każdą stopę

DŁONIE – RAMIONA – ŁOKCIE – KOLANA – POŚLADKI - STOPY



PRZYGOTOWANIE  PREPARATU I APLIKACJA

BioRePeelCl3 jest systemem

dwufazowym: lipofilowa faza

niebieska oraz hydrofilowa faza

żółta.

Wstrząśnij ampułką przez

kilka sekund, aż kolor zmieni

się na zielony. Za pomocą

strzykawki i igły pobierz

potrzebną do zabiegu ilość

produktu.

Nałóż produkt na skórę pacjenta 

a następnie rozprowadź go aż do 

całkowitego wchłonięcia używając 

do tego rękawic nitrylowych. 

Po upływie określonego czasu 

oczyścić skórę gazą nasączoną wodą.

WAŻNE: po kilku minutach od wymieszania, BioRePeelCl3 wraca do stanu dwufazowego. 

Dlatego należy pamiętać o wstrząśnięciu ampułką przed każdym użyciem preparatu.



BioRePeelCl3
PROCEDURA ZABIEGOWA

W celu poprawnego przeprowadzenia zabiegu preparatem BioRePeelCl3, należy:

•Oczyścić skórę w miejscu aplikacji preparatu za pomocą gazika nasączonego płynem odtłuszczającym 
(spirytus, kodan, itp);

•Wstrząsać ampułkę BioRePeelCl3 przez kilka sekund, aż do uzyskania jednolitego koloru zielonego;
•Za pomocą strzykawki oraz igły (np. 16G lub grubszej) pobrać odpowiednią ilość preparatu bez zdejmowania 

butylowego korka; (uwaga, wstrząsnąć preparat przed każdym pobraniem z ampułki)
•Nałożyć preparat na skórę a następnie rozprowadzić go używając rękawic nitrylowych, 

po czym wmasować w skórę;
•Pozostawić preparat na skórze przez:
•FND (twarz, szyja, dekolt): 3-5 minut;
•BODY (ręce, łokcie, kolana, pośladki, stopy): 5-10 minut;
•Umyć skórę usuwając preparat gazikiem nasączonym czystą wodą;

Zabieg BioRePeelCl3 FND należy powtórzyć 4-6 razy co 7-12 dni.
Zabieg BioRePeelCl3 BODY należy powtórzyć 4-6 razy co 10-15 dni.



FND objętość w ml

twarz 1,5-2 ml

szyja 1-1,5 ml

dekolt 2-2,5 ml

BODY objętość w ml

dłonie 1 ml na każdą dłoń

łokcie 0,5- 1 ml

pośladki 4 ml

kolana 1 ml

stopy 1,5 ml na każdą stopę

inne partie ciała 1 ml na każdy 1 dm2

BioRePeelCl3
PROCEDURA ZABIEGOWA c.d.

Zalecane ilości BioRePeelCl3:



BioRePeelCl3
PROCEDURA ZABIEGOWA Z MIKRONAKŁUWANIEM

Przygotowanie skóry do zabiegu
•Oczyszczenie skóry: oczyścić skórę w miejscu aplikacji preparatu za pomocą gazika nasączonego płynem odtłuszczającym 

(spirytus, kodan, itp).
•Znieczulenie: w zależności od wrażliwości pacjenta, przed zabiegiem można nałożyć krem znieczulający 

lub inny miejscowy środek znieczulający. 
•W przypadku zastosowania miejscowego znieczulenia, należy je usunąć po upływie 15-30 minut 

i ponownie oczyścić skórę (patrz punkt 1).
Przygotowanie preparatu BioRePeelCl3
•Wstrząsać ampułkę BioRePeelCl3 przez kilka sekund, aż do uzyskania jednolitego koloru zielonego.
•Za pomocą strzykawki oraz igły (np. 16G lub grubszej) pobrać odpowiednią ilość preparatu 

bez zdejmowania butylowego korka.
(Uwaga, wstrząsnąć preparat przed każdym pobraniem z ampułki. 
Podczas długich sesji zabiegowych  BioRePeelCl3 ma tendencję do oddzielania się wewnątrz strzykawki. 
W tym przypadku strzykawkę należy wstrząsnąć, aby ponownie utworzyć jednorodną emulsję.)

Aplikacja preparatu BioRePeelCl3 w połączeniu z mikronakłuwaniem 
•Nałożyć pierwszą warstwę preparatu na skórę (połowę potrzebnej do zabiegu ilości) 

a następnie rozprowadzić go używając rękawic nitrylowych, po czym wmasować w skórę.
•Przeprowadzić mikronakłuwanie za pomocą pena lub rollera. (nie usuwać nałożonej warstwy preparatu)
•Nałożyć drugą warstwę preparatu BioRePeelCl3, wmasować w skórę i pozostawić na określony czas zgodny z tabelą.
•Umyć skórę usuwając preparat gazikiem nasączonym czystą wodą.
•Schłodzić skórę przy pomocy zimnego okładu.



FND OBJĘTOSĆ PREPARATU W ML DŁUGOŚĆ IGŁY W MM CZAS POZOSTAWIENIA PEELINGU NA SKÓRZE

twarz 2 ml 0,3-0,5 mm 3-5 minut

szyja 1,5 ml 0,3-0,5 mm 3-5 minut

dekolt 2,5 ml 0,3-0,7 mm 3-5 minut

BODY OBJĘTOSĆ PREPARATU W ML DŁUGOŚĆ IGŁY W MM CZAS POZOSTAWIENIA PEELINGU NA SKÓRZE

dłonie 1 ml na każdą dłoń 0,5-0,7 mm 5-10 minut

łokcie 0,5-1 ml na każdy łokieć 0,5-1 mm 5-10 minut

pośladki 4 ml na każdy pośladek 0,7-1,2 mm 5-10 minut

kolana 1 ml na każde kolano 0,7-1 mm 5-10 minut

stopy 1,5 ml na każdą stopę 0,7-1,2 mm 5-10 minut

pozostałe 1 ml na każdy dm2 w zależności od okolicy 5-10 minut

BioRePeelCl3
PROCEDURA ZABIEGOWA Z MIKRONAKŁUWANIEM c.d.

.

Zabieg BioRePeelCl3 FND z mikronakłuwaniem należy powtórzyć 4-5 razy co 7-10 dni.
Zabieg BioRePeelCl3 BODY z mikronakłuwaniem należy powtórzyć 4-5 razy co 7-12 dni.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



WSKAZÓWKI TECHNICZNE

➢ Ze względu na wysokie stężenie TCA, w fiolkach może wytworzyć się zwiększone ciśnienie, 
które nie ma wpływu na właściwości preparatu.
Przed zdjęciem metalowego zabezpieczenia i wymieszaniem preparatu zaleca się 
ostrożne przebicie gumowej membrany igłą i pozbycie się nadmiaru gazu.

➢ Osad na dnie fiolki jest naturalnym zjawiskiem.
Przed użyciem preparatu należy go dokładnie wymieszać.

➢ Preparat należy przechowywać w temperaturze do +25OC. 
Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa, należy umieścić preparat w lodówce 
lub przenieść do chłodnego pomieszczenia.

➢ Po otwarciu zaleca się przechowywać preparat w lodówce.



• BEZ WSTRZYKIWANIA  

• BEZ EFEKTU ZMROŻENIA  

• SZYBKI    

• BEZBOLESNY 

• DZIAŁA NA WIELU PŁASZCZYZNACH        

• DAJE NATYCHMIASTOWY EFEKT  

• BEZ BLIZN PO ZABIEGU

• BRAK CIEMNIENIA OKSYDACYJNEGO

• NIE WYMAGA PRZECHOWYWANIA W LODÓWCE

• DO CAŁEGO CIAŁA

• DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU

• DO STOSOWANIA PRZEZ  CAŁY ROK

• NIE UWRAŻLIWIA NA ŚWIATŁO

• NIE ZAWIERA AMONIAKU

ZABIEG KIEDY

ZABIEGI INIEKCYJNE PRZED

FOTOSTYMULACJA PRZED

FALE RADIOWE PO

ZABIEGI MIEJSCOWE PRZED

ZALETY

W celu uzyskania lepszych rezultatów, możesz wykonać zabieg BioRePeelCl3 również 

w powiązaniu z innymi zabiegami: 



JESTEŚMY WYŁĄCZNYM 

DYSTRYBUTOREM NA POLSKĘ 

PRODUKTÓW  WŁOSKIEJ FIRMY 

CMED AESTHETICS

Skontaktuj się z nami

www.sironaaesthetics.pl

biuro@sironaaesthetics.pl


