
Tratament de regenerare celulară cu Acizi de Fructe - Solanie

Etape Produse recomandate
Cantitate/
Tratament

Nr.
tratamente

Demachiere Spumă demachiantă
200 ml, Cod produs: SOLN-040

2 ml 100

Exfoliere

Cremă exfoliantă AHA Mango Orez
150 ml, Cod produs: SOLN-109

3 ml 50

Serum Exfoliant AHA Peel 10%
30 ml, Cod produs: SOLN-142

0.5 ml 60

Mască restructurantă AHA Peel
100 ml, Cod produs: SOLN-144

3 ml 33.3

Tonifiere Loțiune tonică hidratantă
500 ml, Cod produs: SOLN-065

2 ml 250

Hidratare
No.7 Ser cu acid hialuronic
30 ml, Cod produs: SOLN-178

0.5 ml 60

Mască 1 + 
ultrasunet

Mască gel hidratantă
250 ml, Cod produs: SOLN-076

4 ml 62.5

Mască 2
Mască calmantă
250 ml, Cod produs: SOLN-078

4 ml 62.5

Nutriție Cremă de protecție solară pentru față și corp SPF 30
125 ml, Cod produs: SOLN-115

2 ml 62.5

Pentru a mări concentrația acizilor de fructe în scopul obținerii unor rezultate mai bune putem înlocui 
“Mască restructurantă AHA Peel” cu “Soluția Activizantă din Tratament Exclusiv AHA Peel”. 
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Durată tratament: ~ 40 min.

Investiție: 798.00 LEI

Investiție pentru parteneri: 598.50 LEI

Preț recomandat pentru Tratament: ~ 90.00 LEI

 



Alfa hidroxi acizii folosiți în cosmetică în diferite concentrații sunt: acidul glicolic, acidul lactic, acidul 
citric. Efectele benefice ale acestora sunt:

 Împrospătarea suprafeței pielii

 Eliminarea celulelor cornoase moarte

 Intensificarea metabolismului celular în straturile de sub epidermă

 Conectarea capilarelor dintre epidermă și derm în circuitul sanguin

 Accelerarea sintezei proteinelor regenerând astfel fibrele de colagen și elastină

 Desprinderea cu delicatețe a celulelor cornoase pigmentate

 Încetinirea hipercheratozei astfel reducându-se cantitatea de sebum

Produsele AHA Peel Solanie sunt recomandate pentru fiecare tip de ten, exceptând tenul acneic și 
cuperozic.

Sfaturi Generale:

 Pe timpul tratamentului şi încă trei săptămâni după terminarea lui este obligatorie folosirea cremei 
de protecţie solară.

 După terminarea tratamentului se recomandă folosirea serului AHA Peel 5% şi masca 
restructurantă AHA peel încă trei săptămâni.

 Durata tratamentului se va stabili în funcţie de tipul şi gravitatea problemei.

 Pentru obţinerea unui rezultat bun durata unui tratament trebuie să fie de 6-8 săpătmâni.

 Şedinţele se vor repeta săptămânal sau odată la două săptămâni, în funcţie de tipul tenului.

 Un tratament complet se poate repeta la 6-12 luni.

 Cu serul AHA Peel 25% se pot trata local şi petele.

Contraindicații:

 Sarcină, lăuzie

 Sensibilitate la acidul glicolic

 Herpes simplex

 Rosacea (inflamaţie acută)

 Dermatită atopică

 Folosirea unor preparate pe bază de Retinoid

 Tratament cu Hidrocortizon

 Tratament pentru boli autoimune - în acest caz trebuie consultat medicul

 Boli infecţioase

 Persoane care îşi scormonesc compulsiv pielea

 Arsuri pe piele, piele foarte deshidratată
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