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VENOME PEEL TCA LIFT
Venome TCA Lift to medyczny peeling chemiczny do silnej rewitalizacji skóry o różnorod-
nym zakresie działania i jednocześnie wysokim stopniu bezpieczeństwa. Formuła prepa-
ratu oparta jest o połączenie 20% TCA kwasu trójchlorooctowego, kwasu kojowego i 
migdałowego, przez co skutecznie niweluje oznaki starzenia się skóry, dzięki stymulowa-
niu fibroblastów do produkcji włókien kolagenu i elastyny, wykazując dodatkowo działa-
nie bakteriostatyczne, równocześnie zmniejszając widoczność ewentualnych przebarwień 
i miejscowych hiperpigmentacji. Produkt nie jest fotouczulający, dlatego też może być 
stosowany jako peeling całoroczny. Zastosowany w preparacie kwas trójchlorooctowy 
TCA należy do grupy kwasów karboksylowych i jest najsilniej działającym organicznym 
związkiem chemicznym. Dzięki swojej charakterystycznej budowie i odpowiedniej mocy 
(pKa 0,66) przenika w głębokie partie skóry, indukując szereg procesów naprawczych od-

powiadających za widoczną poprawę jej stanu. Kwas TCA stymuluje proces odnowy ko-
mórkowej naskórka, który charakteryzuje się rozkładaniem wiązań białkowych pomiędzy 
aminokwasami, doprowadzając do utraty połączeń między komórkami, skutkując finalnie 
złuszczeniem żywej części i zastąpieniem starych struktur nowymi keratynocytami. 

Dodatkowo drażniące działanie kwasu na keratynocyty pozwala uwolnić z nich cytokiny, 
które są mediatorem stanu zapalnego, działającego bezpośrednio na fibroblasty, przez co 
są stymulowane do zwiększania produkcji włókien kolagenu i elastyny. Produkt TCA Lift 
sukcesywnie zmniejsza ilość niewielkich zmarszczek, wzmacnia napięcie oraz redukuje wi-
doczność blizn i rozstępów, dzięki poprawie jakości struktur skóry. 

Dodatek kwasu kojowego w peelingu Venome TCA Lift pozwala niwelować zaburzenia 
kolorytu oraz plamy pigmentacyjne różnego pochodzenia. Kwas kojowy jest skutecznym in-
hibitorem enzymu tyrozynazy, który jest jednym z najistotniejszych elementów składowych 
w procesie melanogenezy, czyli tworzeniu barwnika - melaniny. Dzięki zastopowaniu tego 
procesu, komórki pigmentowe nie posiadają nadmiaru melaniny, co skutkuje rozjaśnieniem 
skóry w wybranych strefach. 

Kwas kojowy zastosowany w TCA LIFT wykazuje działanie antyoksydacyjne, niwelując 
wolne rodniki tlenowe, które niszczą włókna białkowe skóry. 

Preparat zawiera również kwas migdałowy, który pozytywnie wpływa na zmniejszenie 
rogowacenia okołomieszkowego, które często jest przyczyną powstawania zmian zapal-
nych. Produkt obkurcza pory, niwelując nadmierny łojotok i wykazując działanie antybak-
teryjne, dzięki budowie zbliżonej do antybiotyków, przez co zalecany jest również do cer 
problematycznych. 

Peeling Venome TCA Lift dzięki unikalnemu połączeniu trzech kwasów: trójchlorooctowe-
go, kojowego i migdałowego, skutecznie niweluje problem zmarszczek i wiotkości, dzięki 
stymulowaniu fibroblastów do produkcji włókien białkowych. Produkt pozwala przywrócić 
skórze równomierny koloryt i zniwelować zmiany zapalne, przez co cera zyskuje właściwą 
strukturę i blask, bez przebarwień i nierównomiernego kolorytu. 

WSKAZANIA

Utrata jędrności i widoczna wiotkość 
owalu twarzy

Zmarszczki utrwalone

Przebarwienia i hiperpigmentacje

Drobne blizny 

Skóra z widocznymi nierównościami 
i zmianami zapalnymi

Cera zanieczyszczona z rozszerzonymi porami 
i zaskórnikami

Spowolniona odnowa komórkowa
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SESJE
Zabieg należy wykonywać co 7-8 dni w serii 4-6 zabiegów zgodnie z zaleceniami zabie-
gowca i w zależności od oczekiwanego efektu zabiegu.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY PEELINGU PROTOKÓŁ ZABIEGOWY PEELINGU
1.  Wykonać dokładny demakijaż i oczyścić obszar 

poddawany zabiegowi (twarz, szyja, dekolt lub inne 
elementy ciała). Zaleca się stosowanie rękawiczek w 
celu ochrony przed kwaśnym odczynem wyrobu oraz 
ochrony błon śluzowych, oczu i ich okolic, które nie 
mogą mieć kontaktu z produktem. 

2. Pobrać 2-5 ml produktu do strzykawki. Ostateczna 
ilość może się różnić w zależności od obszaru podda-
wanego zabiegowi oraz wielkości zmiany skórnej. 

3. Nałożyć cienką warstwę za pomocą rękawiczek, wma-
sowując w obszar poddawany zabiegowi do momentu 
uzyskania lepkiej warstwy. Należy omijać błony śluzo-
we oraz okolice oczu.

4. Zalecany czas pozostawienia na skórze to 4-6 minut. 
Pacjent podczas zabiegu może odczuwać mrowienie. 
Długość pozostawiania produktu na skórze może się 
różnić w zależności od rodzaju skóry i specyfiki leczone-
go problemu skórnego. 

Start • 4 minuty – skóra delikatna i wrażliwa 
• 5 minut – skóra normalna z widocznymi oznaka-

mi starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych
• 6 minut – skóra tłusta, mieszana z mocnymi 

załamaniami skórnymi.

5. Po upłynięciu czasu zabiegowego należy zmyć wszelkie 
pozostałości produktu gazą zamoczoną w wodzie i 
dokładnie oczyścić obszar skóry poddawany zabiegowi. 
Skóra może być lekko zaczerwieniona, co ustąpi w cią-
gu kilku godzin od zabiegu. Dodatkowo może wystąpić 
strefowe przesuszenie, które wiąże się z działaniem 
eksfoliacyjnym kwasu. 

6. Na koniec zabiegu nałożyć krem nawilżająco-łagodzący 
oraz krem z filtrem UV 50+.

7. W celu wzmocnienia kuracji zabiegowej zastosować 
Skin Antidote Lift.

Zabieg
wykonany
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PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM

1. Wykonać dokładny demakijaż i oczyścić obszar podda-
wany zabiegowi (twarz, szyja, dekolt lub inne elementy 
ciała). Zaleca się stosowanie rękawiczek w celu ochrony 
przed kwaśnym odczynem wyrobu oraz ochrony błon 
śluzowych, oczu i ich okolic, które nie mogą mieć kontak-
tu z produktem.

 
2. Pobrać 2-5 ml produktu do strzykawki. Ostateczna ilość 

może się różnić w zależności od obszaru ciała podda-
wanego zabiegowi oraz zmiany skórnej. 

3. Nałożyć cienką warstwę za pomocą rękawiczek, wma-
sowując w obszar poddawany zabiegowi do momentu 
uzyskania lepkiej warstwy. Należy omijać błony śluzowe 
oraz okolice oczu.

4. Zalecany czas pozostawienia na skórze to 2 – 3 minu-
ty. Pacjent podczas zabiegu może odczuwać mrowienie. 
Długość pozostawiania produktu na skórze może się 
różnić w zależności od rodzaju skóry i specyfiki leczone-
go problemu skórnego. 

• 2 minuty – skóra normalna z widocznymi oznaka-
mi starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych

• 3 minuty – skóra tłusta, mieszana z mocnymi za-
łamaniami skórnymi

Start 5. Przystąpić do zabiegu mikroiniekcji pracując na głębo-
kościach dostosowanych do typu i stanu skóry. Zalecany 
zakres to 0,2 mm-1,5 mm. Zdezynfekuj obszar podda-
wany zabiegowi.

6. Jeśli skóra wymaga mocnej stymulacji, nałożyć kolejną 
warstwę peelingu, zgodnie z zaleceniami:

• 2 minuty – skóra normalna z widocznymi oznaka-
mi starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych

• 3 minuty – skóra tłusta, mieszana z mocnymi za-
łamaniami skórnymi

7. Po upłynięciu czasu zabiegowego należy zdezynfeko-
wać skórę i zmyć wszelkie pozostałości produktu gazą 
zamoczoną w wodzie i dokładnie oczyścić obszar skóry 
poddawany zabiegowi. Skóra może być lekko zaczer-
wieniona, co ustąpi w ciągu kilku godzin od zabiegu. 
Dodatkowo może wystąpić strefowe przesuszenie, które 
wiąże się z działaniem eksfoliacyjnym kwasu. 

8. Na koniec zabiegu nałożyć krem nawilżająco-łagodzący 
oraz krem z filtrem UV 50+.

9. W celu wzmocnienia kuracji zabiegowej zastosować 
Skin Antidote Lift.Zabieg

wykonany
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