
 

 

 
 

ABC eksfoliacji chemicznej 
 

Zabiegi złuszczające za pomocą kwasów są jedną z najpopularniejszych kuracji w zabiegowym 

menu gabinetów kosmetycznych. Co należy o nich wiedzieć? 
 

 Zacznijmy od podstaw, czyli od określenia, czym jest peeling chemiczny. Mówiąc dość ogólnie, jest 

to zabieg kontrolowanego usuwania powierzchniowych warstw naskórka w celu jej stymulacji oraz 

poprawy funkcji na poszczególnych poziomach, co wpływa na jakość i estetykę skóry. Głównym zadaniem 

procedury złuszczania jest przyspieszenie odnowy komórkowej w warstwie podstawnej naskórka oraz 

pobudzenie fibroblastów do syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego w skórze właściwej. 

Efektem tego typu zabiegów jest oczyszczenie, nawilżenie, wyrównanie powierzchni skóry, regulacja pracy 

gruczołów łojowych, pobudzenie odnowyrównanie kolorytu oraz zmniejszenie oznak starzenia się skóry. 

 W naszym Hotelowym SPA proponujemy Państwu 2 zabiegi wykorzystujące działanie kwasów 

chemicznych renomowanej włoskiej firmy Comfort Zone, która swoją skuteczność opiera na 2-letnich 

badaniach prowadzonych we własnych labolatoriach. Nasze procedury zabiegowe zawierają kwas 

glikolowy, cytrynowy, mlekowy lub glukonolakton o odpowiednich stężeniach. 

 Wskazania do zastosowania wyżej wymienionych kwasów: 

� kwas glikolowy – działanie anti-aging, niweluje oznaki fotostarzenia się skóry, zwęża rozszerzone 

pory, rozjaśnia przebarwienia, redukuje blizny potrądzikowe; 

� kwas cytrynowy – usuwa wolne rodniki, które są odpowiedzialne za uszkodzenia komórek skóry,      

a w konsekwencji działa silnie przeciwstarzeniowo, ma działanie antybakteryjne, rozjaśnia skórę, 

wygładza drobne zmarszczki, dogłębnie nawilża; 

� kwas mlekowy – pobudza produkcję kolagenu, posiada podwójne działanie nawilżające                   

tj. uszczelnia barierę hydrolipidową* skóry, przez co chroni przed nadmierną utratą wody, a dzięki 

zdolnościom magazynowania wody poprawia nawilżenie warstw skóry, wpływa na zwiększenie 

sprężystości skóry; 

� glukonolakton – stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. 
 

 Przed przystąpieniem do każdego zabiegu kosmetyczka na podstawie wnikliwie 

przeprowadzonego wywiadu odnośnie możliwych przeciwwskazań dobiera odpowiednią procedurę 

wykonania zabiegu.  

 Aby móc zaproponować naszym Gościom optymalne rozwiązania, jako profesjonaliści jesteśmy 

zobowiązani do wytłumaczenia krok po kroku, jak bardzo dobryczynny wpływ na wygląd skóry ma 

prawidłowe jej złuszczanie. 

 Po zabiegu eksfoliacji chemicznej należy przede wszystkim ściśle przestrzegać wysokiej 

fotoprotekcji oraz stosować pielęgnację domową według zaleceń kosmetologa. 

 

Specjalista – kosmetolog  

Hotelu Klimek **** SPA 

Magdalena 

 

 

 

 

 

 
* bariera hydrolipidowa – powłoka wodno-tłuszczowa na powierzchni skóry o specyficznym składzie, zabezpieczająca przed 

nadmierną utratą płynów oraz chroniąca przed wnikaniem drobnoustrojów do wnętrza organizmu. 


