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DermShield™ - 
Wysokie stężenie, bez podrażnień
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“NOON” to starożytna filozoficzna zasada opisująca „pierwotne wody”,  
które, jak się uważa, stanowią źródło wszystkiego, co istnieje na świecie i potencjalne, 
naturalne dobro skryte we wszystkim, co nas otacza. To wierzenie stanowi rdzeń naszej 
działalności, wpływając na wszystkie produkty, technologie, procesy, partnerów i wiele 
innych.

Co więcej, w firmie NOON Aesthetics - Professional Skin Care wierzymy,  
że jakość, doskonałość i profesjonalizm - w połączeniu z wiodącymi w branży innowacjami 
i technologią - prowadzą do imponujących wyników i doskonałej kondycji skóry.  
Mając to na uwadze, z powodzeniem opracowujemy i produkujemy unikalne i wydajne 
produkty estetyczne do pielęgnacji skóry - a wszystko to przy zachowaniu najwyższej 
jakości na każdym etapie produkcji. Oferujemy tylko najlepsze rezultaty zarówno  
dla profesjonalistów, jak i ich pacjentów.

Tym, co wyróżnia produkty NOON Aesthetics, jest możliwość zaoferowania najbardziej 
skutecznego leczenia skóry bez typowych skutków ubocznych, takich jak podrażnienie, 
pieczenie, zaczerwienienie i nieprzyjemne odczucia. Jest to rezultatem zastosowania 
technologii DermShield™, która dodatkowo umożliwiła NOON Aesthetics opracowanie 
farmaceutycznej linii produktów do pielęgnacji skóry, która zawiera składniki aktywne  
o przełomowo wysokim stężeniu. W tym kontekście, triumfalnie dostarczamy 
innowacyjne rozwiązania i imponujące wyniki w zwalczaniu różnych problemów skórnych,  
takich jak starzenie się skóry, hiperpigmentacja, uszkodzenie spowodowane przez słońce, 
utrata elastyczności, wypryski, przebarwienia, łojotok i inne - bez typowych skutków 
ubocznych.

Zastosowanie certyfikowanych składników najwyższej jakości oraz bezkompromisowe 
przestrzeganie precyzyjnych stężeń, dodatkowo pozwala klientom firmy cieszyć się 
najbardziej obiecującymi wynikami dostępnymi obecnie w dziedzinie pielęgnacji skóry.  
Z gabinetowej linii produktów NOON mogą korzystać wyłącznie przeszkoleni specjaliści, 
lekarze, kosmetolodzy lub personel pracujący pod ich nadzorem.

DermShield™ - 
Wysokie stężenie, bez podrażnień

O firmie NOON Aesthetics Ltd.
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Wierzymy, że wszyscy zasługują na piękną skórę. Dlatego opracowaliśmy naszą 
unikalną technologię DermShield™, która umożliwia nam wytwarzanie najlepszych  
i najskuteczniejszych produktów do pielęgnacji skóry na świecie.

Nasza innowacyjna technologia DermShield™ pozwala NOON Aesthetics™  
na opracowanie farmaceutycznej linii produktów do pielęgnacji skóry, która zawiera 
składniki aktywne o przełomowo wysokim stężeniu bez typowych skutków ubocznych, 
takich jak podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie i nieprzyjemne odczucia.

Zapewniamy imponujące rezultaty w leczeniu starzenia się skóry, przebarwień,  
uszkodzeń słonecznych i utraty elastyczności, wyprysków, trądziku, łojotoku i innych 
problemów skórnych. 

INNOWACJA: DermShield™ - 
Wysokie stężenie, bez podrażnień
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NOON Aesthetics oferuje szkolenia indywidualne i grupowe, w celu zapewnienia naszym 
partnerom i ich pracownikom wysokiego poziomu wiedzy, pozwalającej na prawidłowe 
stosowanie produktów Noon Aesthetics zarówno z linii do pielęgnacji domowej  
(Home Care) jak i gabinetowej (In Clinic) oraz rozumieniu naszej unikalnej technologii 
DermShield™. Nasz zaawansowany Modułowy System Szkoleniowy (MTS) pomaga naszym 
partnerom w opanowaniu technik zabiegowych i prawidłowym rozumieniu stanu skóry. 

Typowa sesja treningowa NOON Aesthetics może obejmować:

• Szkolenie certyfikacyjne z Peelingu Chemicznego
• Leczenie starzenia się skóry, przebarwień, trądziku, skóry wrażliwej
• Przegląd profesjonalnych produktów NOON do pielęgnacji skóry, protokoły leczenia  

w warunkach gabinetowych (In Clinic) i stosując codzienną pielęgnację domową  
(Home Care), odpowiednią dla nawet 20 różnych typów skóry

• Zajęcia praktyczne
• Najlepsze metody dla udanego rozwoju biznesu, oparte na sprzedaży dzięki 

profesjonalnej wiedzy

SZKOLENIA
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NASZA LINIA PRODUKTÓW  
Linia produktów NOON obejmuje ponad 40 profesjonalnych produktów do pielęgnacji skóry 
do stosowania w gabinecie oraz kontynuacji terapii w domu.

Produkty NOON dzielą się na następujące kategorie:

Produkty o działaniu terapeutycznym, opracowane w celu zapewnienia silnego  
i skutecznego leczenia różnych chorób skóry. Produkty w tej kategorii obejmują wysokie 
stężenia składników aktywnych, ale bez typowych skutków ubocznych, takich jak 
podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie i nieprzyjemne odczucia podczas użytkowania.

Produkty wspierające i ochronne o działaniu terapeutycznym, które wspomagają i chronią 
skórę przed szkodliwymi czynnikami, przyczyniającymi się do pojawienia się uszkodzonej 
skóry, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, ekspozycja na słońce i promieniowanie UVA 
i UVB, stres, niezrównoważona dieta itp. Produkty te prowadzą do uzyskania promiennej  
i zdrowej skóry twarzy.

Profesjonalne produkty przeznaczone do zabiegów gabinetowych, takie jak peelingi, 
ampułki i maski.

ESSENTIAL

PARACEUTICAL
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PEELINGI
• G-Peel 50 
• G-Peel 50 Nanoconstructed Thixotropic Gel 
• P-Peel 20 Nanoconstructed Thixotropic Gel 
• P-Peel 40 Nanoconstructed Thixotropic Gel 
• S-Peel 20
• J-Peel Delicate

AMPUŁKI
• Lift & Whitening Peptide Complex
• AcNo Complex
• HydroCalming & Vit Complex

MASKI
• Igloo Mask
• MediClay Mask
• TrioLift Mask

OCZYSZCZANIE SKÓRY
• C-Cleanser Foam

PRODUKTY DODATKOWE
• Thermo Gel
• Pre-Peel Conditioner 
• Peel Neutralizer
• Lacto-10
• Igloo Moist 24/7 `

Produkty NOON IN-CLINIC
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Co to jest Peeling?
Peeling to zabieg mający na celu usunięcie najbardziej zewnętrznej warstwy skóry,  
w wyniku czego warstwa podstawna skóry ma wyższy wskaźnik mitoz i szybszą regenerację 
naskórka. Oparty na naturalnej zdolności skóry do regeneracji.

Rodzaje peelingów
                 
Definiowanie peelingów według mechanizmu działania i głębokości działania:
• Mechaniczne
• Chemiczne
• Peelingi laserowe

Głębokość aktywności dla peelingów chemicznych: 
• Peelingi powierzchniowe (AHA, BHA, Kwas Pirogronowy, roztwór Jessnera)
• Peelingi średnio-głębokie: 30% - 40% TCA
• Peelingi głębokie: 88% fenol
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Powierzchniowy peeling chemiczny                 

Peeling:
•  40% Kwas Pirogronowy  
 (wielowarstwowy / czas aplikacji)
• 20-30% Kwas Salicylowy    

          (wielowarstwowy) 
• Roztwór Jessnera:
 Kwas Mlekowy
 Kwas Salicylowy
 Rezorcyna

Złuszczanie naskórka:
• Alfa-hydroksykwasy: 
 Kwas Glikolowy
 Kwas Mlekowy
• 20% Kwas Pirogronowy (jedna warstwa)
• 20% Kwas Salicylowy (jedna warstwa)

Co wpływa na siłę powierzchniowych 
peelingów chemicznych?

Wszystkie peelingi (z wyjątkiem AHA):

• Stężenie
• pH
• Czas aplikacji
• Zastosowana ilość peelingu (w ml)

Alfa - Hydroksykwasy:

• Stężenie
• pH
• Czas aplikacji

Peeling chemiczny

Peeling powierzchniowy    
AHA (Kwas Glikolowy)

BHA (Kwas Salicylowy)

Kwas Pirogronowy

Peeling średnio-głęboki    
TCA

Peeling głęboki  
Fenol



12

Kosmetyki terapeutyczne o wysokim stężeniu
Maksymalizacja możliwości AHA:
• Wysokie stężenie kwasu
• Niskie pH

Skutki uboczne stosowania kwasu ograniczają  użycie peelingów i kremów na bazie 
kwasów:
1. Swędzenie, szczypanie
2. Rumień
3. Obrzęk

Jak firmy kosmetyczne radzą sobie z problemem podrażnień?
• Obniżając stężenie kwasu do minimalnego poziomu
• Redukując kwasu (wysokie pH)
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DermShield™ - Wysokie stężenie, bez podrażnień 

Aktywność farmakologiczna: 
  
• Selektywnie tłumi mrowienie, pieczenie i swędzenie;
• Bez potrzeby stosowania znieczulenia miejscowego na leczonym obszarze;
• Hamuje rumień oraz obrzęk skóry;
• Zapobiega neurogennemu zapaleniu (nerwoból);
• Hamuje tworzenie cytokin w keratynocytach 

(odpowiedzialnych za inicjację stanu zapalnego): TNF, IL-1, IL-6. 

DermShield™  i peelingi chemiczne: 

Gdy drażniące substancje chemiczne, takie jak kwas azelainowy lub alfa-hydroksykwasy, 
które są zawarte w wysokich stężeniach w peelingach i wielu produktach do pielęgnacji 
skóry, zetkną się ze skórą, aktywowane są włókna nerwowe zwane nocyceptorami typu c.  
W rezultacie powstaje neurogenne zapalenie - naczynia krwionośne rozszerzają się, 
powodując rumień - zaczerwienienie i obrzęk – czyli nagromadzenie płynu w śródmiąższu. 
Aktywowane są również komórki tuczne, uwalniając histaminę. Impuls nerwowy przechodzi 
do mózgu, powodując uczucie pieczenia, szczypania i swędzenia.

Gdy stosuje się peelingi i produkty do pielęgnacji skóry zawierające DermShield™, aktywacja 
nocyceptorów typu c jest zmniejszona. Zapobiega się neurogennemu zapaleniu i innym 
skutkom ubocznym. Impuls nerwowy do mózgu jest zmniejszony, a uczucie swędzenia, 
pieczenia i szczypania jest znacząco zredukowane. 
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Roztwór złuszczający skórę
50% Kwas Glikolowy
z DermShield™
pH 0,5
50 ml / 1.69 Fl Oz E.

G-Peel 50 dedykowany szczególnie skórze wrażliwej, cienkiej, 
suchej, atopowej. Zalecany w terapiach dla pacjentów 
z trądzikiem różowatym. G-Peel 50 redukuje drobne linie, 
zmarszczki, uszkodzenia słoneczne i hiperpigmentację. 
Oddziaływuje na naskórek i skórę właściwą, zmniejsza spoistość 
korneocytów i zapobiega pogrubianiu warstwy rogowej. G-Peel 
50 złuszcza skórę i stymuluje syntezę kolagenu, elastyny  
i glikozaminoglikanów w skórze.

Formuła G-Peel 50 zawiera 50% Kwas Glikolowy oraz 
DermShield™ czynnik przeciw podrażnieniom o klinicznie 
udowodnionym działaniu.

Nanostrukturalny żel tiksotropowy
50% Kwas Glikolowy
z  DermShield™
Tylko do użytku profesjonalnego w gabinecie
pH 0,6
50 gr / 1.76 Oz E.

Pomaga zmniejszyć nierówną teksturę skóry 
w przypadku skóry tłustej / problematycznej. Oddziaływuje 
na naskórek i skórę właściwą, zmniejsza spoistość 
korneocytów i zapobiega pogrubianiu warstwy rogowej.  
G-Peel 50 złuszcza skórę i stymuluje syntezę kolagenu, elastyny  
i glikozaminoglikanów w skórze.

Formuła G-Peel 50 zawiera 50% Kwasu Glikolowego 
oraz DermShield™ czynnik przeciw podrażnieniom o 
klinicznie udowodnionym działaniu. Formuła peeling 
u zawiera nanostrukturalną matrycę nieorganiczną, która 
tworzy żel tiksotropowy. Zastosowanie formuły nano dla 
peelingu znacznie zwiększa efekt złuszczania, umożliwiając 
stosowanie niższych stężeń środka złuszczającego, dzięki 
zastosowanej nanotechnologii penetruje i G-Peel 50 działa jak  
70% kwas glikolowy.

G-Peel 50

G-Peel 50 
Nanoconstructed Gel

PEELS
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Nanostrukturalny żel tiksotropowy
20% Kwas Pirogronowy
20% Kwas Mlekowy
z DermShield™
Tylko do użytku profesjonalnego w gabinecie
pH 0,3
50 gr / 1.76 Oz E.

 x Kwas Pirogronowy jest małowymiarowym kwasem alfa 
ketonowym, który szybko i głęboko przenika przez skórę  
i jest uważany za silny środek chemiczny, ale we wszystkich 
przypadkach jest nietoksyczny. Dobry dla ciemniejszych 
rodzajów skóry i skóry etnicznej

 x Stosować w przypadku trądziku, zapalenia mieszków 
włosowych, łagodnego fotostarzenia z powierzchownymi 
zmarszczkami, powierzchownym bliznowaceniem i cętkowaną 
pigmentacją. U pacjentów z trądzikiem - stosować także 
na plecach, klatce piersiowej oraz ramionach (wszystkie  
te obszary razem w tej samej sesji)

 x Aplikacje od 1 minuty do 15 minut (przed neutralizacją)

 x Dodawać kolejne warstwy peelingu (tylko w Fitzpatrick 1-2) 
podczas 15-minutowej sesji peelingowej

 x Odpowiedni jako pojedynczy zabieg lub w seriach 
peelingowych

 x Nie mieszać z innymi peelingami podczas jednego zabiegu

 x Podczas sesji peelingowej należy zawsze stosować 
WENTYLATOR. Opary kwasu pirogronowego mogą podrażniać 
drogi oddechowe i oczy. Pacjent nie może otwierać oczu 
podczas zabiegu. Peeling ma charakterystyczny zapach, lepiej 
poinformować o tym pacjenta

P-Peel 20 
20% Kwas pirogronowy
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Nanostrukturalny żel tiksotropowy
40% Kwas Pirogronowy
5% Kwas Mlekowy
z DermShield™
Tylko do użytku profesjonalnego w gabinecie
Stosować formułę 40% dla jaśniejszych typów skóry (Fitzpatrick 
1-2) 
pH 0,4
50 gr / 1.76 Oz E.

 x Kwas Pirogronowy jest małowymiarowym kwasem alfa 
ketonowym, który szybko i głęboko przenika przez skórę  
i jest uważany za silny środek chemiczny, ale we wszystkich 
przypadkach jest nietoksyczny.

 x U pacjentów z trądzikiem - stosować także na plecach, klatce 
piersiowej oraz ramionach (wszystkie te obszary razem w tej 
samej sesji)

 x Aplikacje od 1 minuty do 10 minut (przed neutralizacją)

 x Dodawać kolejne warstwy peelingu (tylko w Fitzpatrick 1-2) 
podczas 10-minutowej sesji peelingowej

 x Odpowiedni jako jeden z zabiegów serii zabiegowej

 x Nie mieszać z innymi peelingami podczas jednego zabiegu

 x Stosować formułę 40% dla jaśniejszych typów skóry (Fitzpatrick
 x 1-2)

 x Podczas sesji peelingowej należy zawsze stosować 
WENTYLATOR. Opary kwasu pirogronowego mogą podrażniać 
drogi oddechowe i oczy. Pacjent nie może otwierać oczu 
podczas zabiegu. Peeling ma charakterystyczny zapach,  
lepiej poinformować o tym pacjenta

P-Peel 40 
40% Kwas pirogronowy

PEELS
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Roztwór złuszczający skórę
20% Kwas Salicylowy
z DermShield™
pH 2,0
50 ml / 1.69 Fl Oz E.

S-Peel 20 redukuje drobne linie, zmarszczki i uszkodzenia 
słoneczne oraz ma działanie keratolityczne, regulujące 
wydzielanie łoju i działanie przeciwdrobnoustrojowe.  
Z powodzeniem zapewnia leczenie nierównej skóry z grudkami  
i towarzyszącym im zaczerwienieniem (trądzik różowaty).  
Formuła S-Peel 20 zawiera 20% Kwasu Salicylowego  
oraz DermShield™  czynnik przeciw podrażnieniom o klinicznie 
udowodnionym działaniu. 

 x Kwas salicylowy jest lipofilowym kwasem betahydroksylowym, 
który ma działanie keratolitycznei komedolityczne

 x Może być stosowany w połączeniu z innymi peelingami

 x Do stosowania w przypadku trądziku, zarówno zapalnego,  
jak i pozapalnego

 x Do stosowania na skórę z fotouszkodzeniami, na plamy 
soczewicowate

 x Stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów  
o ciemniejszej skórze

 x U pacjentów z trądzikiem – stosować również na plecach, 
ramionach lub na zmianę (tylko jeden obszar!)

 x Nie neutralizować

 x Dodawać kolejne warstwy co 2-3 minuty, do 6 warstw 
(tylko w Fitzpatrick 1-3!)

S-Peel 20
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PEELS

J-Peel Delicate 

Roztwór złuszczający skórę
14 % Kwas Salicylowy
14% Kwas Mlekowy
12% Kwas Cytrynowy
z DermShield™
pH 0,5
50 ml / 1.69 Fl Oz E.

 x Kwas mlekowy jest alfahydroksykwasem, który w naturalny 
sposób poprawia nawilżenie skóry, indukuje syntezę 
ceramidów w naskórku oraz stymuluje produkcję włókien 
kolagenowych i elastynowych w skórze właściwej 

 x Kwas mlekowy działa również keratolitycznie, 
przeciwzapalnie i wybielająco (hamuje proces melanogenezy 
poprzez inhibicję aktywności tyrozynazy).  

 x Kwas cytrynowy - należy do grupy alfahydrokwasów. 
Wykazuje działanie keratolityczne, dzięki czemu usuwa 
przebarwienia i działa rozjaśniająco na skórę.

 x Połączenie tych trzech kwasów jest bardzo dobrze 
tolerowany przez wszystkie typy skór, nawet wrażliwe skóry 
naczyniowe.

 x Kwas salicylowy jest lipofilowym kwasem beta-
hydroksylowym, który ma działanie keratolityczne  
i komedolityczne

 x Może być stosowany w połączeniu z innymi peelingami

 x Do stosowania na skórę z foto uszkodzeniami, na plamy 
soczewicowate, na łojotokowe zapalenie skóry tłustej

 x Stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów  
o ciemniejszej skórze

 x Nie neutralizować

 x Dodawać kolejne warstwy co 2-3 minuty, do 6 warstw  
(tylko w Fitzpatrick 1-3!)

 x Odpowiedni jako pojedynczy zabieg lub w seriach 
peelingowych
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ESSENTIAL
Lift & Whitening Peptide Complex

Lift & Whitening Peptide Complex to liftingująco – wybielająca skuteczna i wysoce 
skoncentrowana mieszanka peptydów.

Zalety stosowania Lift & Whitening Peptide Complex:
 
• Aktywuje wiele ścieżek odbudowy w skórze właściwej
• Znacząco zmniejsza głębokość zmarszczek
• Poprawia poziom nawilżenia i napięcie tkankowe skóry
• Poprawia poziom odżywienia i elastyczność skóry
• Zapewnia efekt wybielania skóry

Aktywne składniki Lift & Whitening Peptide Complex:

Palmitoyl Tripeptide-38 (Matrixyl Synthe’6TM) - Ta formuła zawiera wyjątkowo 
wysokie stężenie Matrixyl Synthe’6 i jest uważana za ujędrniający booster. Mimetyczny 
peptyd Matrikine, który stymuluje wypełnianie zmarszczek poprzez syntezę 6 głównych 
składników strukturalnych skóry właściwej. Dostarcza budulca poprzez stymulację 
syntezy sześciu głównych cząsteczek - kwasu hialuronowego, kolagenu I, III i IV, laminin 
i fibronektyny, znacząco ujędrniając skórę i wypełniając zmarszczki.

AMPUŁKI
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Cyklotetrapeptyd-24 karboksylan aminocykloheksanu - unikalna struktura cykliczna,  
która przeciwdziała zmarszczkom i cienkim liniom. Jego unikalna konstrukcja jako 
inteligentnego i selektywnego peptydu naśladuje naturalne procesy komunikacji i naprawy 
skóry.

Oligopeptyd-68 - innowacyjny i unikalny środek wybielający, który zmniejsza widoczność 
ciemnych plam i przebarwień skóry.  

Swertia Chirata Extract  - wyciąg z liści goryczki indyjskiej. Aktywuje komórki macierzyste 
pochodzenia tłuszczowego, promuje produkcję czynników wzrostu keratynocytów, zdolnych 
do stymulowania proliferacji keratynocytów w celu samo regeneracji cienkiego naskórka  
i poprawy wyglądu pomarszczonej skóry. Zapewnia poprawę wyglądu pionowych zmarszczek 
i zmniejszenie widoczności zmarszczek wokół ust.

Hialuronian Sodu – kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej oraz bardzo wysokiej 
czystości, zapewniający głębokie nawilżenie. Silne właściwości higroskopijne hialuronianu 
sodu pozwalają na zatrzymywanie wody na powierzchni skóry, pełniąc rolę zbiornika 
wodnego.

Sód PCA - naturalny składnik NMF (Natural Moisturizing Factor). Sód PCA wyjątkowo 
silnie chłonie wodę i może pomieścić kilkukrotność swojego ciężaru w wodzie, pomagając  
w ten sposób zmniejszyć utratę wilgoci przez odparowanie (przezskórna utrata wody).
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HydroCalming & Vit Complex to skoncentrowana i skutecznie działająca mieszanka 
silnych czynników nawilżających, ekstraktów ziołowych i witamin. 

Zalety stosowania HydroCalming & Vit Complex:

• Poprawia poziom nawilżenia skóry 
• Zwiększa napięcie skóry 
• Odżywia skórę niezbędnymi witaminami 
• Nawliża i uspokaja skórę podczas serii peelingów

Aktywne składniki HydroCalming & Vit Complex:

Hialuronian Sodu – Kwas Hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej oraz bardzo 
wysokiej czystości, zapewniający głębokie nawodnienie. Silne właściwości higroskopijne 
hialuronianu sodu pozwalają na zatrzymywanie wody na powierzchni skóry, pełniąc rolę 
zbiornika wodnego.

Alteromonas Ferment Extract – doskonały środek nawilżający. Alteromonas Ferment 
Extract przywraca wydzielanie kwasu hialuronowego w starzejących się komórkach 
skóry, stymuluje syntezę lipidów, wspomaga połączenie skórno-naskórkowe i indukuje 
ekspresję filagryny w skórze.

Aphanizomenon Flos-aquae Extract  – słodkowodna, jednokomórkowa, niebiesko-zielona 
alga (cyjanofita) bogata w fikocyjaninę (PC), fotosyntetyczny pigment o właściwościach 
przeciwutleniających i przeciwzapalnych, który działa jak naturalny retinoid, wygładzając 
skórę bez niepożądanych efektów ubocznych. Pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie 
skóry i uwalnia naturalne czynniki nawilżające.

HydroCalming & Vit Complex PARACEUTICAL

AMPUŁKI
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AcNo Complex PARACEUTICAL

AcNo Complex to skoncentrowana i skuteczna mieszanka czynników przeciwzapalnych, 
stosowana w leczeniu podrażnionej i problematycznej skóry oraz w regulacji poziomu 
wydzielania sebum.

Zalety stosowania AcNo Complex:

• Zmniejsza zaczerwienienia i przebarwienia
• Zmniejsza produkcję sebum
• Zmniejsza namnażanie bakterii
• Nawilża, łagodzi i poprawia poziom nawilżenia skóry

Aktywne składniki AcNo Complex:

Niacynamid - składnik, który znacznie zmniejsza wydzielanie sebum i ma silne 
właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. 

Diglicyryzynian potasu - środek przeciwzapalny izolowany z korzenia lukrecji. Badania 
wykazały, że pomaga zmniejszyć zaczerwienienie i podrażnienie często związane  
z różnymi chorobami skóry, takimi jak trądzik, trądzik różowaty, łuszczyca i niektóre 
rodzaje zapalenia skóry.

Oligopeptyd-10 - Opatentowany peptyd przeciwdrobnoustrojowy, który wykazuje 
doskonałą aktywność przeciwko bakterii P. acne i może zastąpić antybiotyki  
w długotrwałym leczeniu trądziku. 

Kompleks ekstraktów roślinnych (Ekstrakt z otrąb ryżowych, Ekstrakt z żywicy 
kadzidłowca) – zwalcza stan zapalny.    

Sód PCA - naturalny składnik NMF (Natural Moisturizing Factor) - środek nawilżający.
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Igloo Mask
ESSENTIAL

MASKI

Maseczka Igloo Mask łagodzi, nawilża i chłodzi skórę, 
zapewniając długotrwały efekt świeżości. Napina  
i odbudowuje uszkodzoną skórę dla gładkości i młodzieńczego 
wyglądu.

Aktywne składniki Igloo Mask:

• MET & Menthyl PCA i Lactamide MEA  - połączenie 
składników chłodzących, które aktywują receptory 
TRMP8 i wywołują uczucie chłodzenia.

• Ksylitol - 3D Hydration Hydraconcept, booster kwasu 
hialuronowego

• Wyciąg z kwiatów arniki - ma wspaniały efekt kojący  
i wspaniałe właściwości lecznicze

• Wyciąg z ziaren kawy Arabica - wspomaga krążenie 
krwi i prowadzi do zdrowej i doenergetyzowanej skóry, 
skutecznie zmniejszając obrzęk tkanek i opuchliznę.
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Maseczka TrioLift Mask to zaawansowana formuła 
przeciwstarzeniowa, która natychmiast liftinguje skórę. 
Zapewnia szybki efekt przeciwzmarszczkowy, jednocześnie 
nawilżając, wygładzając i kojąc skórę.

Aktywne składniki TrioLift Mask:

• Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester - „peptyd łagodności”,  
to pierwszy kosmetyczny składnik aktywny,  
który działa jako przekaźnik zwrotny dla delikatności 
i komfortu. Stymuluje uwalnianie pro-endorfin, 
zapewniając ekscytujący efekt na skórze i hamuje 
skurcze mięśni odpowiedzialne za powstawanie 
zmarszczek mimicznych

• Hydrolizowane białko sezamowe PG - 
propylometylosilanodiol - środek wygładzający nowej 
generacji. Dzięki wprowadzeniu nowego środka 
„napinającego” skóra jest wygładzona i uniesiona 
w mgnieniu oka. To nie tylko środek napinający  
o natychmiastowym działaniu, lecz także preparat 
zapewniający skórze prawdziwe nawilżenie

• Alantoina - aktywna ochrona skóry. Naturalnie 
wspomaga proces gojenia się skóry

• Masło Shea - koncentracja naturalnych witamin 
i kwasów tłuszczowych, oferujących skórze  niezwykłe 
odżywienie i nawilżenie

TrioLift Mask ESSENTIAL
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MediClay Mask to maseczka oczyszczająca do skóry tłustej 
/ problematycznej. MediClay Mask dezynfekuje, łagodzi 
zaczerwienienia, zwalcza „wypryski” i ogranicza proliferację 
bakterii.

Aktywne składniki MediClay Mask: 

• Kwas Oleanolowy - silny inhibitor komórkowych 
procesów zapalnych, jest głównym obrońcą komórek 
przed stresem oksydacyjnym. Hamuje 5-α reduktazę  
w celu zwalczania nadmiernego łojotoku i zmniejszenia 
wpływu testosteronu na skórę ze skłonnością  
do trądziku

• Kwas Nordihydrogwajaretowy (NDGA)  -  regulator 
wzrostu komórek, który hamuje nadmierne rogowacenie 
i zapalenie. Pomaga kontrolować rozwój bakterii

• Ekstrakt propolisu - przyspiesza proces gojenia się 
ran ze względu na jego właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne

• Ekstrakt z szałwii lekarskiej - zapobiega występowaniu 
infekcji skóry

• Alantoina - wygładza i leczy niedoskonałości

• Olejek z liści eukaliptusa - leczy infekcje skórne

• Siarka - zabija bakterie i wyciąga olej, co z kolei 
ogranicza zapychanie się porów

MediCLay Mask
ESSENTIAL

MASKI
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Głeboko oczyszczająca formuła pianki C-Cleanser 
Foam usuwa nadmiar tłuszczu oraz zanieczyszczenia 
powierzchniowe, zapewniając czystą, miękką i elastyczną 
skórę. Nie zawiera SLS.

Aktywne składniki C-Cleanser Foam:  
 
• Tetraizopalmitynian Askorbylu - pochodna 

witaminy C rozpuszczalna w oleju. Działa jako silny 
przeciwutleniacz i środek wybielający o właściwościach 
przeciwtrądzikowych  i przeciwstarzeniowych

• Ekstrakt z rumianku Medxtract - woda kwiatowa  
z płatków Chamomilla Recutita, wytwarzany przez 
destylację. Jest to łagodny kojący hydrosol stosowany 
do odświeżania i uspokajania skóry

Rozgrzewający żel zmiękczający

250 ml / 8.45 fl Oz

Thermo Gel powoduje efekt rozgrzewający, który ułatwia 
głębokie oczyszczenie. Nadaje się do wszystkich rodzajów 
skóry. W połączeniu z innymi produktami wykorzystywany także  
do masażu w celu głębokiej penetracji składników aktywnych.

C-Cleanser Foam 

Thermo Gel

ESSENTIAL

OCZYSZCZANIE SKÓRY

PRODUKTY DODATKOWE
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PRODUKTY DODATKOWE

Przygotowuje skórę do złuszczania, wypełniania i leczenia 
laserowego

200 / 90 ml E.

Odżywka Pre-Peel Conditioner służy do przygotowania skóry do 
każdego zabiegu, takiego jak peeling, wypełniacz i laser.

Przygotowuje skórę do zabiegów złuszczania poprzez 
odtłuszczanie skóry, co pomaga równomiernie rozprowadzić 
peeling oraz ułatwia wnikanie w skórę. Pre-Peel Conditioner 
zawiera DermShield™ przeciwko podrażnieniom.

Szybko działający, odświeżający i łagodzący roztwór 
neutralizujący pozostałe kwasy.

200 / 90 ml E.

Peel Neutralizer to szybko działający, odświeżający  
i łagodzący roztwór stosowany do neutralizacji wszelkich 
kwasów, które mogły pozostać na skórze po zastosowaniu 
peelingu chemicznego. Pozwala kontrolować głębokość 
peelingu i zapewnia, zastopowanie działania kwasu na skórze po 
zakończeniu zabiegu. Peel Neutralizer zawiera DermShield™ 
przeciwko podrażnieniom.

Pre-peel Conditioner

Peel Neutralizer
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PARACEUTICALPre-peel Conditioner

Peel Neutralizer

PRODUKTY DODATKOWE

Lacto-10 to jedyny w swoim rodzaju krem, który przyspiesza 
odmładzanie skóry, na nowo definiując jej strukturę, 
poprawiając jej koloryt i poziom nawilżenia. Dodatek 
DermShield™ i 10% Kwasu Mlekowego (pH 3.5), pozwala na 
stosowanie kremu przy wszystkich rodzajach skóry, o każdej 
porze roku i bez typowych podrażnień związanych zazwyczaj 
ze stosowaniem alfa-hydroksykwasów (AHA). Beztłuszczowy, 
łatwo przyswajalny i doskonały dla wszystkich rodzajów skóry.

200 / 90 ml E.

Lacto-10:

• Hamuje powstawanie zmarszczek i linii mimicznych

• Stymuluje złuszczanie komórek i regenerację naskórka

• Naprawia foto-uszkodzenia i zapobiega ich gromadzeniu 
się

• Zwiększa gęstość i elastyczność skóry

• Pomaga walczyć z przebarwieniami i hiper pigmentacją

• Wyjątkowo bezpieczny w stosowaniu w okolicach oczu

• Współgra z innymi preparatami kosmetycznymi  
lub maściami leczniczymi

Lacto-10
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ESSENTIAL

PRODUKTY DODATKOWE

Igloo Moist 24/7 posiada właściwości uspokajające 
i przeciwzapalne dzięki połączeniu silnych środków 
łagodzących. Nadaje się do stosowania na dzień i na noc jako 
uniwersalny lekki krem nawilżający i jest idealny dla skóry 
wrażliwej lub podrażnionej. W oparciu o zaawansowaną 
technologię chłodzenia, krem działa łagodząco i chłodząco, 
jednocześnie nawilżając i uspokajając skórę, poprawiając jej 
elastyczność i jędrność oraz opóźniając pojawienie się oznak 
starzenia. Igloo Moist 24/7 to także doskonałe rozwiązanie  
dla wspomagania i nawilżania problematycznej skóry. 
 Nadaje się dla wszystkich grup wiekowych.

200 / 90 ml E. 

Aktywne składniki Igloo Moist 24/7:
• Avena Sativa Extract - ekstrakt z dzikiego owsa - łagodzi, 

wygładza i odżywia skórę. Ekstrakt z owsa jest zalecany dla 
wszystkich rodzajów skóry, a zwłaszcza dla skóry wrażliwej 
oraz skóry suchej i łuszczącej się.

• Palmitoyl Tetrapeptide 7 - skuteczny peptyd, który 
umożliwia lepszą tolerancję skóry na działanie promieni 
słonecznych, zanieczyszczeń i drażniących substancji 
chemicznych, regulując podstawowe wydzielanie IL-6 
(Interleukin-6), cytokiny, która wpływa na stan zapalny, 
reguluje wzrost komórek, aktywację genów, proliferację 
i przetrwanie. IL-6 jest związany z naturalnym starzeniem 
się i starzeniem wywołanym przez promieniowanie UV 
(foto-uszkodzenie). W ten sposób Palmitoyl Tetrapeptyd 7 
chroni również skórę przed przedwczesnym starzeniem się 
i spowalnia jego efekty.

• Hialuronian Sodu – kwas hialuronowy o wysokiej masie 
cząsteczkowej i bardzo wysokiej czystości, zapewniający 
głębokie nawilżenie. Jego silnie higroskopijne właściwości 
pozwalają na zatrzymanie wody na powierzchni skóry, 
pełniąc rolę zbiornika wodnego. 

• MET & Menthyl PCA & Lactamide MEA - połączenie 
składników chłodzących, które aktywują receptory TRMP8 
i wywołują odczucie chłodzenia.

Igloo Moist 24/7 ESSENTIAL
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Produkty opracowane przez NOON Aesthetics Ltd. | www.noonaesthetics.com 

NOON Aesthetics™. Łączy estetykę z nauką

Igloo Moist 24/7 ESSENTIAL
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