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Peelingi

ziołowe

Rewitalizacja skóry za pomocą
zabiegów złuszczających opartych na
mieszankach ziołowych jest znakomitą
alternatywą dla peelingów chemicznych.
W obydwu przypadkach wskazania są
podobne, ale technika wykonania jest
zupełnie inna, co ma niebagatelne znaczenie
w kontekście przeciwwskazań.

LNE & spa

Gabinety i ośrodki spa z różnych przyczyn poszukują alternatywy dla
peelingów chemicznych i mają różne oczekiwania wobec rozwiązań
alternatywnych. Większość z nich zaznaczy, że zabieg powinien efektywnie
korygować najczęściej pojawiające się na skórze zmiany – trądzik, zmarszczki
i hiperpigmentacje, zapewniać widoczne rezultaty i być bezpieczny. Wielu
specjalistów doda też, że byłoby świetnie, jeśli kosmetyczka byłaby w stanie
kontrolować głębokość działania zabiegu oraz aby preparat miał komfortowy
sposób aplikacji. Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby będą peelingi ziołowe, wynalezione, aby zapewnić złuszczanie bez zastosowania kwasów. Ich
efektywność jest wynikiem unikalnej kombinacji w stu procentach naturalnych składników, specjalnie wyselekcjonowanych pod względem właściwości
złuszczających czy innych pożądanych efektów. W przypadku tego rodzaju
formuł proces złuszczania jest wyzwalany przez naturalne reakcje organizmu.
Peelingi ziołowe mogą być używane w tych samych celach co chemiczne: poprawy jakości skóry, zmniejszenia jej uszkodzeń, przy utracie elastyczności,
zmarszczkach, trądziku i wielu innych. Formuła ziołowego peelingu może być
kombinacją naturalnych składników roślinnych, m.in. morskich roślin, koralowców bogatych, w minerały, sole i witaminy czy alg oraz innych składników.
Dzięki nim skóra szybciej odbudowuje się i odnawia, co sprawia, że wygląda
młodziej i zdrowiej.

Klucz do sukcesu – technika aplikacji
Zasadniczą różnicą w przeprowadzaniu zabiegów złuszczających bazujących
na peelingach chemicznych lub na ziołowych mieszankach jest sposób aplikacji. Peelingi chemiczne nanosimy na skórę pędzelkiem lub delikatnie wmasowujemy w ochronnych rękawiczkach, natomiast w przypadku peelingów ziołowych musimy wywołać dość silne przekrwienie skóry. Dlatego też pracując
odpowiednio przygotowaną mieszanką, wykonujemy masaż twarzy lub wybranej części ciała. Złuszczenie następuje w ciągu 4–5 dni. Jego głębokość zależy od czasu pracy i stopnia ucisku masowanej partii ciała. Przy doborze zabiegów kluczowa jest bardzo szczegółowa diagnostyka skóry.
Najważniejsze kwestie, na które zwracamy uwagę, to m.in.:
• ocena grubości naskórka, stopnia nawilżenia i natłuszczenia skóry,
• ocena wrażliwości skóry, skłonności do alergii, do rozszerzonych
naczynek włosowatych, nadmiernej pigmentacji, zmarszczek, zapalenia
okołomieszkowego, trądziku pospolitego czy różowatego,
do łojotokowego zapalenia skóry, atopii;
• występowanie cellulitu, rozstępów;
• występowanie takich zmian patologicznych, jak mięczaki zakaźne, płaskie
brodawki, brodawki łojotokowe, znamiona komórkowe, włókniaki
miękkie, mnogie prosaki, znamiona pojedyncze i liczne itd.
Wszystkie te symptomy są niezmiernie ważne dla właściwej oceny skóry.
Zanalizowanie zmian na skórze i tendencji do różnorakich reakcji pozwoli
dobrze wyszkolonej kosmetyczce i kosmetologowi wybrać optymalną
metodę złuszczania.

Zalety ziołowych peelingów:
•
•
•
•
•
•

dnawiają naskórek, korygują hiperpigmentacje, redukują zmarszczki,
zapewniają wyraźne rezultaty przy minimalnym ryzyku urazów,
umożliwiają lepszą penetrację składników aktywnych,
zwiększają produkcję kolagenu i stymulują przepływ krwi,
nadają się do wykorzystania przy różnych problemach skóry,
bezpieczne do stosowania przy różnych karnacjach skóry, nawet przy
bardzo jasnej,
• poprawiają stan skóry trądzikowej,
• dają doskonałe rezultaty przy skórze wrażliwej.
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Ziołowe peelingi dopiero zaczynają wzbudzać zainteresowanie,
na jakie zasługują, ale są też kraje, gdzie są już bardzo
popularne. Świetnie wpisują się w naturalne koncepcje
pielęgnacyjne ekogabinetów i ośrodków spa.

Pełna kontrola
Dobrze przeszkolone kosmetyczki potrafią zaaplikować ziołowe peelingi na wiele sposobów, dzięki czemu zabieg staje
się niezwykle bezpieczny. Odpowiednio
dobrana metoda nakładania mieszanki
pozwala kontrolować głębokość działania peelingu w zależności od rodzaju
skóry klienta. Przy intensywnym zabiegu
rezultaty widoczne są natychmiast. (Całkowite złuszczanie następuje w ciągu
czterech, pięciu dni). Aplikacja i czas zabiegu uzależnione są od głębokości
działania danej mieszanki i oparte na
trzech zasadach wykonywania peelingu:
sile nacisku, czasie masażu oraz poziomie ciepła – wszystkie te czynniki kontro-
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lowane są przez osobę wykonującą zabieg. Jeśli klient ma wykonywany peeling po raz pierwszy lub ma jasną karnację, wrażliwą skórę lub trądzik różowaty,
należy użyć słabiej działającej mieszanki.
Wtedy też masaż może być krótszy
i mniej intensywny. Kiedy już znamy skórę klienta i potrafimy przewidzieć jej reakcje, możemy według uznania modyfikować siłę peelingu.

Więcej plusów niż minusów
Peelingi ziołowe wykonuję już 20 lat , zawsze mam je w ofercie i nigdy nie zdarzyło się, by klientka nie zdecydowała się na
moją uzasadnioną propozycję zabiegu
złuszczania ziołami. Niepodważalnym

Dużą zaletą ziół jest to, że
można nimi wzbogacić
dowolny zabieg, niektóre z ziół
mogą pomagać dotlenić skórę
lub ją odżywić. Słabiej
działające peelingi można
łączyć z ikrodermabrazją.

atutem jest szybki efekt zabiegu. Jesteśmy kobietami i chyba nie ma takiej, która nie chciałaby w jak najkrótszym czasie
piękniej i młodziej wyglądać. Tylko złuszczenie mieszanką ziołową może dać pożądany efekt w ciągu 5–6 dni (o ile nie
ma przeciwwskazań do tego zabiegu).
Po zabiegu możemy liczyć na odmłodzenie skóry, rozjaśnienie (szczególnie szarych cer palaczy papierosów), wyrównanie kolorytu, zwężenie porów, usunięcie
powierzchownych, naskórkowych przebarwień, wygładzenie zmarszczek. Są to
zabiegi, które nie zawsze wymagają całej
serii czy terapii łączonych, jak w przypadku usuwania zmian po trądziku albo hiperpigmentacji mieszanej i skórnej. Niepodważalną zaletą peelingów ziołowych
w porównaniu z mocniejszymi kwasami
jest większa przewidywalność ich działania. Nigdy nie ryzykuję użycia silniejszego kwasu w pierwszym zabiegu, szczególnie u nowej klientki, bo mogą jednak
zaistnieć specyficzne reakcje skóry.
W przypadku zastosowania ziół, mam
zdecydowaną pewność przebiegu zabiegu. Minusem złuszczania ziołami są odczucia podczas samego zabiegu – pieczenie
i wrażenie, jakby skóra pokryta była drob-

niutkimi kłującymi igiełkami. Tu pomocne są dobre techniki
zabiegowe. Moja długoletnia przygoda z peelingami ziołowymi pozwoliła mi opracować takie techniki aplikacji, aby zabieg trwał krótko, był efektywny i prawie bezbolesny. Dodatkowo współpracując z lekarzem medycyny estetycznej przy
programach anti-aging, można łączyć złuszczenia ziołami np.
skóry twarzy, szyi i dekoltu z zabiegami na bazie kwasu hialuronowego – np. z wypełnieniem głębokich zmarszczek wargowo-nosowych, z korygowaniem owalu twarzy lub z ostrzykiwaniem toksyną botulinową.

Terapeutyczny potencjał ziół
Podczas szkoleń, które prowadzę od 18 lat, zdarzyły mi się
pytania, jak to jest możliwe, aby w tak krótkim czasie skóra
mogła się zregenerować i dlaczego w przypadku poddania
zabiegowi skóry z trądzikiem ropnym nie występują powikłania. Dzieje się tak za sprawą odpowiednio wyselekcjonowanych ziół i zawartych w nich składników aktywnych,
które potrafią w krótkim czasie zregenerować i odmłodzić
skórę. Od wieków dary natury są naszym lekiem na wiele
chorób wewnętrznych i problemów skórnych. Związki śluzowe zawarte w ziołach, m. in. w kwiatach lipy, nagietka,
w nasionach kozieradki, chronią przed infekcją skórę poddaną złuszczeniu. Kwasy organiczne mają działanie gojące
i dezynfekujące, witamina C stymuluje kolagen, a razem
z witaminami PP i K uszczelnia ściany naczyń krwionośnych,
z kolei garbniki wchodzą w reakcję z białkami skóry i działają przeciwzapalnie, miejscowo znieczulają i również
wzmacniają naczynka. Zawarte w arnice górskiej biologicznie czynne laktony seskwiterpenowe, sterole charakteryzują się dużą aktywnością przeciwzapalną. Wybrane olejki
esencjonalne, w które bogate są zioła, mają właściwości
bakteriobójcze, antyseptyczne i znieczulające. Ziołowe
mieszanki potrafią szybko zregenerować i odmłodzić skórę. W mojej długoletniej praktyce zawodowej nigdy nie
osiągnęłam tak dobrych rezultatów, jak w zabiegach złuszczania ziołami. Kosmetologia XXI wieku daje możliwości łączenia nowoczesnych technik z naturalnymi, znanymi od lat
metodami anti-aging. Do tych ostatnich należą właśnie peelingi ziołowe.

WARTO WIEDZIEĆ
• Szybko działający, efektywny ziołowy peeling musi
dawać świetne rezultaty w krótkim czasie.
• Odpowiednie szkolenie praktyczne to konieczność.
• Wielozadaniowość peelingu musi zostać
przedstawiona podczas szkolenia, by wiedzieć, jak
używać go podczas różnych zabiegów.
• Zanim kosmetyczka zyska duże doświadczenie
w wykonywaniu peelingów, powinna mieć zapisane
odpowiednie protokoły zabiegowe.
• Łącz profesjonalne produkty z odpowiednią
pielęgnacją domową, by zapewnić maksymalne
rezultaty.
• Wymieniaj spostrzeżenia z doświadczonymi
kosmetyczkami.

