
Poznaj zabiegi 
biostymulujące
od Retix.C

Czy wiesz, że marka Retix.C w swojej 
ofercie prezentuje szeroką gamę 
zabiegów profesjonalnych oraz linię 
produktów do pielęgnacji domowej?

RETISKIN.LAB

Podstawowe mono i duo peelingi kwasowe 
umożliwiające wielokierunkowe działanie 
na różnych poziomach intensywności 
w celu niwelowania problemów estetycznych 
skóry. Dzięki możliwości łączenia peelingów 
uzyskujemy protokoły pozwalające na regulację 
stopnia natężenia intensywności zabiegów: 

Technika mono peel 
Technika „kanapkowa”
Technika mieszana

Zestaw peelingów chemicznych do 
tworzenia spersonalizowanych protokołów 
zabiegowych

KWAS AZELAINOWY 14%
w połączeniu z kwasem salicylowym 2%
KWAS CYTRYNOWY 30%
w połączeniu z kwasem migdałowym 20%
KWAS GLIKOLOWY 35%
KWAS MLEKOWY 36%
KWAS MIGDAŁOWY 40%

Widoczne oznaki starzenia się skóry
Zmiany potrądzikowe, blizny
Przebarwienia pozapalne
Hiperpigmentacja
Szary, ziemisty koloryt skóry
Brak jędrności i elastyczności skóry

5 RODZAJÓW PEELINGÓW:

WSKAZANIA
Retix.C EYE+

Całoroczny zabieg anti-aging na skórę
okolicy oczu

Kompleksowa terapia odmładzająca 
oraz niwelująca niedoskonałości skóry. 
Dzięki unikalnej kombinacji składników 
aktywnych o synergistycznym działaniu 
skóra wokół oczu odzyskuje blask, napięcie 
i wygładzenie już po 1 zabiegu!

Widoczne oznaki starzenia
„Worki i cienie pod oczami”
Utrata elastyczności i jędrności skóry
Przebarwienia i nierówny koloryt 

„Worki i cienie pod oczami”
Utrata elastyczności i jędrności skóry
Przebarwienia i nierówny koloryt 

WSKAZANIA



Pielęgnacja domowa Retix.C

Przeciwzmarszczkowy 
krem z czystym retinolem 
i witaminą C do pielęgnacji 
skóry twarzy, szyi i dekoltu

Specjalistyczny krem 
ochronny z wysokim 
filtrem SPF 50+ zawierający 
BioHydroComplex 
- połączenie filtrów 
chemicznych i biologicznych 
oraz ektoiny

Skoncentrowane serum 
z liposomalnym retinolem 
0,3% oraz kompleksem 
łagodzącym skórę BioCalm 
Complex

Profesjonalne serum 
intensywnie nawilżające 
i regenerujące skórę. 
Przywraca komfort 
i elastyczność skórze 
odwodnionej, suchej oraz 
podrażnionej zabiegami 
medycyny estetycznej

Ultranawilżający 
i regenerujący krem 
polecany po zabiegach 
kosmetycznych 
i estetycznych, a także do 
codziennej pielęgnacji skóry 
odwodnionej i skłonnej do 
podrażnień

Profesjonalne serum do 
codziennej pielęgnacji 
zawierające 15% stężenie 
witaminy C oraz ester kwasu
all-trans retinowego (HPR)

Aktywne serum do całorocznej 
pielęgnacji zawiera 
kompleks siedmiu super 
antyoksydantów AOX Cell 
Protect 7.0 (3 formy witaminy 
C, kwas ferulowy, floretynę, 
resweratrol, witaminę E)
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ANTI-AGING FACE CREAM

FOTOPROTECTOR SPF 50+

RETIMODELING SERUM

HYALUMAGIC SERUM

ULTRA REPAIR MOISTURIZER

GLOW BOOSTER SERUM

FERULIC TRIPLE – C SERUM

Specjalistyczny krem 
ochronny z wysokim 
filtrem SPF 50+ zawierający 
BioHydroComplex 
- połączenie filtrów 
chemicznych i biologicznych 
oraz ektoiny

www.retixc.com 

retixcpoland Retix.C Poland


