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VENOME PEEL RETINOL C SHOT

Retinol C Shot to zabieg złuszczający o właściwościach regenerujących i naprawczych, 
który przywraca skórze odpowiednie napięcie, minimalizuje widoczność zmarszczek i ni-
weluje miejscowe przebarwienia. Zestaw składa się z dwuetapowej procedury: ampułki z 
serum VITAMIN C SHOT i maski zabiegowej RETINOL SHOT, które wzajemnie wzmacniają 
i przyspieszają proces odnowy komórkowej, dodatkowo silnie oczyszczając i obkurczając 
rozszerzone pory. Skóra po zabiegu jest napięta, rozjaśniona i pełna blasku.

VITAMIN C SHOT + RETINOL SHOT = RETINOL C SHOT

Ampułka VITAMIN C SHOT z serum zawiera unikatowe połączenie antyoksydantów i na-
turalnych wyciągów roślinnych, które skutecznie redukują postępujące reakcje utleniania, 
wpływające bezpośrednio na przyspieszenie procesu starzenia się skóry. Wysokie, 15% 
stężenie kwasu askorbinowego minimalizuje ilość wolnych rodników tlenowych odpowie-
dzialnych za uszkadzanie lipidów, białek, w tym włókien kolagenowych i elastynowych, co 
prowadzi do znacznie szybszego obumierania komórek i postępującego procesu starzenia. 

Zawarty w preparacie ekstrakt z nagietka, który jest bogatym źródłem 
flawonoidów i karotenoidów wykazuje działanie antyoksydacyjne i anty-
bakteryjne przyspieszając tym samym proces gojenia skóry. 

Wyciąg z aceroli stanowi źródło witaminy C i beta-karotenu, przez co 
wzmacnia działanie antyrodnikowe produktu, hamuje występujące stany 
zapalne dodatkowo uszczelniając naczynka krwionośne i zmniejszając za-
czerwienienia skóry. 

Bisabolol posiada właściwości łagodzące podrażnienia, dzięki czemu 
wzmacnia potencjał regeneracyjny skóry. Zastosowane połączenie skład-
ników antyoksydacyjnych i regenerujących w serum VITAMIN C SHOT ce-
chuje się wysoką skutecznością działania pod kątem redukcji wolnych rod-
ników tlenowych, przywracając skórze zdrowy blask i stanowiąc zarazem 
idealny wstęp do drugiego etapu zabiegu. 
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RETINOL SHOT to maska z retinolem o właściwo-
ściach złuszczających, która stymuluje szereg pro-
cesów naprawczych skóry, przez co poprawia jej 
gęstość i elastyczność, zmniejszając przebarwienia i 
widoczność zmarszczek utrwalonych. 

Retinol to podstawowa forma witaminy A, który za-
liczany jest do grupy związków noszących nazwę 
retinoidy. Po aplikacji w skórze ulega przekształceniu 
początkowo do retinalu i w końcowej fazie do kwasu 
retinowego, dzięki czemu po połączeniu się ze swo-
istymi receptorami w tkankach aktywuje kaskadę 
reakcji naprawczych. Retinol w początkowej fazie 
działania inicjuje przyspieszenie procesu odnowy 
komórkowej naskórka, który polega na szybszym 
usunięciu martwych struktur - korneocytów, przez co 
poprawiony zostaje koloryt skóry, a powierzchowne 
nierówności ulegają zmniejszeniu. 

Dodatkowo poddana stymulacji zostaje warstwa podstawna, dzięki czemu warstwy 
żywe ulegają pogrubieniu. Retinol zawarty w masce zabiegowej RETINOL SHOT suk-
cesywnie stopuje transport melaniny do wyższych komórek naskórka, wpływając na 
pomniejszenie wielkości melanocytów, czyli komórek barwnikowych, przez co finalnie 
niweluje widoczność przebarwień i hiperpigmentacji. Retinol skutecznie oddziałuje na 
fibroblasty, zwiększając ich aktywność i przyspieszając podziały, przez co wzmocniona 
zostaje synteza białek budulcowych skóry takich jak: kolagen typu I i III, które wpływają 
na jędrność oraz gęstość skóry. 

Dodatkowo pochodna witaminy A zawarta w masce, przyspiesza produkcję fibryliny, 
która tworzy mikrowłókna elastynowe, zapewniając jędrność i sprężystość tkanek. Reti-
nol posiada zdolność hamowania aktywności metaloproteinaz, czyli specyficznych enzy-

mów aktywowanych między innymi przez promieniowanie UV, które degradują struktury 
białkowe skóry, przyspieszając proces starzenia. Produkt przyczynia się do stymulowania 
angiogenezy, czyli powstawania nowych naczyń krwionośnych, przez co skóra jest lepiej 
dotleniona i odżywiona. Retinol Shot skutecznie zmniejsza stany zapalne skóry i widocz-
ność porów, dzięki czemu skóra odzyskuje zdrowy blask i jednolitą strukturę.

WSKAZANIA

Skóra wiotka z widocznymi oznakami starzenia

Zaskórniki i nierówności skórne

Przebarwienia i hiperpigmentacje

Melasma

Utracony kontur twarzy

Zmarszczki głębokie

Rozstępy

Szara, ziemista skóra o nierównomiernym kolorycie

Brak blasku i nawilżenia

SESJE ZABIEGOWE
Rekomendowane jest powtarzanie zabiegu co 4 tygodnie przez 3 sesje. 
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Zabieg RETINOL C SHOT łączy synergiczne działanie dwóch preparatów: serum z anty-
oksydantami VITAMIN C SHOT o właściwościach hamujących działanie wolnych rodni-
ków tlenowych i retinolowej maski złuszczającej RETINOL SHOT, która poprawia gęstość 
i jędrność skóry, zmniejszając widoczność przebarwień i hiperpigmentacji. 

Dwuetapowa kuracja naprawcza skutecznie stymuluje proces odnowy komórkowej, 
sukcesywnie pobudzając fibroblasty do produkcji nowych włókien białkowych, zwiększa-
jąc tym samym napięcie i wygładzenie poddawanych terapii obszarów.

SPOSÓB UŻYCIA

ZALECENIA POZABIEGOWE 

1. Wykonać dokładny demakijaż twarz, szyi i dekoltu 
oraz dokładnie osuszyć obszar poddawany zabiegowi.

2. Otworzyć szklaną fiolkę VITAMIN C SHOT - serum z 
witaminą C i nałożyć zawartość na obszar poddawany 
zabiegowi. Preparat należy delikatnie wklepać opusz-
kami palców do całkowitego wchłonięcia.

3. Po wchłonięciu ampułki z serum zaaplikować zawar-
tość saszetki RETINOL SHOT na cały obszar objęty 
zabiegiem. Maskę RETINOL SHOT rozprowadzić rów-
nomiernie, cienką warstwą, pozostawiając na skórze 
od 4 do 8 godzin, po czym zmyć letnią wodą. Ostrożnie 
omijać okolice oczu i błony śluzowe w trakcie nakłada-
nia i zmywania preparatu. Czas pozostawienia maski 
na skórze zależy od kondycji, grubości i typu skóry, a 
określany jest przez Profesjonalistę wykonującego zabieg. 

 W trakcie kuracji i przez 4 tygodnie po jej zakończeniu 
ważne jest stosowanie kremu przeciwsłonecznego SPF 
50+ w ciągu dnia, by chronić skórę przed promieniami 
słonecznymi. 

Po zabiegu nie należy zrywać złuszczającego się naskórka, 
gdyż skóra przechodzi proces naprawczy i musi odbudo-
wać się samoistnie. 
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