
 

Rodzaj peelingu Głębokość 
działania 

Jak działa? Dla kogo? 

Peeling ziarnisty Powierzchowna 
Warstwa 
rogowa 
naskórka 

Działa poprzez mechaniczne 
ścieranie naskórka. 
Najczęściej drobinkami 
ścierającymi są: 

• granulaty polietylenu 
• zmielone łupiny 
• pestki 
• sole mineralne 
• otręby 

Dla wszystkich poza: 
• wrażliwcami 
• cerami naczyniowymi 
• dopiero co opalonymi 
• trądzikowcami (stany 

zapalne, ropne) 

Peeling 
enzymatyczny 

Powierzchowna 
Warstwa 
rogowa 
naskórka 

Działa poprzez rozpuszczenie 
spoiwa międzykomókrowego. 
Enzymy zawarte w peelingu to : 

• enzymy pochodzenia 
roślinnego (np. papaina, 
bromelanina) 

• enzymy syntetyczne 
np.keratolina 

• enzymy pochodzenia 
zwierzęcego (np. pepsyny, 
trypsyna) 

Dla wszystkich bez wyjątku. 
Zwłaszcza dla wrażliwców i 
naczyniowców 

Peeling 
Gommage 

Powierzchowna 
Warstwa 
rogowa 
naskórka 
  

Działa poprzez połączenie 
mechanicznego tarcia z enzymami 
zawartymi w peelingu. Peeling 
Gommage zazwyczaj występuje w 
formie kremowej maski, którą po 
zastygnięciu ściąga się ścierając 
okrężnymi ruchami palćow. Nie 
zawiera drobinek ścierających. 

Dla wszystkich poza 
trądzikowcami z aktywnymi 
zmianami zapalnymi 

Mikrodermabrazja 
Diamentowa 

  
W zależności 
od mocy 
wykonania: 
naskórek- 
warstwa 
rogowa 

Działa poprzez mechaniczne 
ścieranie naskórka za pomocą 
diamentowych tarczek. 

Dla wszystkich poza : 
• wrażliwcami 
• naczyniowcami 
• trądzikowcami 
• dopiero co opalonymi 

Mikrodermabrazja 
korundowa 

Warstwa 
rogowa 
naskórka 

Działa poprzez wyrzucenie pod 
ciśnieniem drobinek tlenku glinu – 
korundu. 
Drobinki te odrywają komórki 
warstwy rogowej. Siła peelingu jest 
uzależniona od wielkości drobinek 
korundu. 
  

Dla wszytkich poza : 
• wrażliwcami 
• naczyniowcami 
• trądzikowcami 
• dopiero co opalonymi 
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Oxybrazja Warstwa 
rogowa 
naskórka 

Działa poprzez wurzucenie pod 
ciśnieniem tlenu, który uderzając o 
powierzchnię skóry "odrywa" 
komórki naskórka. Dodatkowo w 
trakcie wyrzucenia tlenu z końcówki 
aparatu używany jest roztwór soli 
fizjologicznej lub koktaile 
witaminowe co zwiększa 
przyjemność zabiegu i dodatkowo 
nawilża. 

Dla wszystkich ze szczególnym 
wskazaniem na wrażliwców i 
naczyniowców 

Peeling 
Kawitacyjny  

Powierzchowna 
Warstwa 
rogowa 
naskórka 

Działa poprzez zjawisko kawitacji: 
metalowa pelota urządzenia 
wydziela ultradźwięki, które po 
zetknięciu z wilgotną skórą tworzą 
mikropęcherzyki, które z kolei 
rozbijają martwe komórki naskórka. 

Dla wszystkich poza 
trądzikowcami 

Kwas AHA Zależne od pH 
oraz stężenia. 

Działa chemiczne poprzez 
rozpuszczenie wartswy rogowej 
naskórka. Peeling (płyn lub żel) 
nakłada się na powierzchnię skóry 
–odczekuje odpowiednią ilość 
czasu, następnie neutralizuje. 
Działanie jest zależne od użytego 
kwasu. 
Kwas migdałowy- 
przeciwzapalnie, bekteriobójczo 
Kwas jabłkowy i cytrynowy- 
działanie rozjaśniające 
Kwas mlekowy- wygładza, nawilża 
i działa przeciwzapalnie. 
Kwas glikolowy- działa 
przeciwzmarszczkowo, pobudza 
kolagen, wygładza i działa 
antyoksydacyjnie. 

Dla wszystkich rodzajów cer. W 
zależności od problemu można 
wybrać odpowiedni kwas AHA 

Kwas BHA  Zależne od pH i 
stężenia 

Działanie chemiczne poprzez 
rozpuszczenie wartswy rogowej 
naskórka. Peeling (płyn lub żel) 
nakłada się na powierzchnię skóry 
–odczekuje odpowiednią ilość 
czasu, następnie neutralizuje. 
Do tej grupy kwasów należy kwas 
salicylowy, który dzięki temu, że 
rozpuszcza się w tłuszcach, ma 
możliwość głębszej penetracji. 
Działa przeciwbakteryjnie, 
przeciwłojotokowo, wygłądzająco, 
przeciwzapalnie 

Szczególne wskazanie dla 
trądzikowców, cer 
mieszanych, nadmiernie 
rogowaciejących 
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Kwas PHa Powierzchowna 
Warstwa 
rogowa 
naskórka 
  

Działanie chemiczne poprzez 
rozpuszczenie wartswy rogowej 
naskórka. Peeling (płyn lub żel) 
nakłada się na powierzchnię skóry 
–odczekuje odpowiednią ilość 
czasu, następnie neutralizuje. 
Kwasy PHa mają podobne 
działanie co kwasy AHA jednak 
dzięki większej cząsteczce działają 
bardziej powierzchniowo, nie 
drażniąc przy tym skóry Do tej 
grupy kwasów zaliczamy; 

• kwas laktobionowy 
• glukonolakton 
• glukoheptanolakton 

  
Dla wszystkich rodzjaów cer ze 
szczególnym wskazaniem dla 
wrażliwców, naczyniowców i 
alergików. 

Kwas Azelainowy Naskórek Działanie chemiczne. 
Kwas azelainowy ma działanie: 

• przeciwbakteryjne 
• przeciwłojotokowe 
•  rozjaśniające 
• przeciwrodnikowe 
• przeciwzapalnie 

Dla wszystkich rodzajów cer ze 
szczególnym wskazaniem dla : 

• trądzikowców 
różowatych 

• cer mieszanych 
• cer delikatnych 
• z nadbiernym 

rogowaceniem i 
łojotokiem 

• dla cer z 
przebarwieniami 

• dla kobiet w ciąży 

Kwas TCA Zależny od 
stężenia i pH 
  

Działanie chemiczne. Kwas 
trójchlorooctowy w zależności od 
stężenia i pH może być peelingiem 
powierzchniowym lub 
średniogłębokim. 
Kwas ten ma działanie: 

• wygładzające 
• rozjaśniające 
• przeciwstażeniowe 

W zależności od zastosowanego 
stężenia znajduje on 
zastosowanie u osób z 
problemem: 

• ostudy/przebarwień 
• fotostarzenia 
• płytkich i głębokich 

zmarszczek 
• blizn 
• nadmiernego 

rogowacenia 

Yellow Peel Naskórek Działenie chemiczne. Yellow Peel 
to mieszanina kilku kwasów: kwasu 
kojowego, retinolowgo, fitowego 
i azelainowego. Mimo takiej 
mieszanki to stosunkowo delikatny 
peeling a jego moc uzależniona jest 
od ilości nałożonych warstw. 

Dla wszystkich rodzajów cer ze 
szczególnym wskazaniem dla: 

• cer dojrzałych 
• blizn potrądzikowych 
• przebarwien 

posłonecznych 
• zaburzeń łojotokowych 
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Peeling 
Argininowy 

Naskórek 
  

Działanie chemiczne 
aminokwasami pochodzącymi z 
fermentacji trzciny cukrowej. 
Peeling jest jednym z najbardziej 
delikatnych dostępnych na rynku. 

Dla wszystkich rodzajów cer z 
wyszczególnieniem wrażliwców 
i naczyniowców 
Idealnie sprawdzi się też na 
delikatną skórę wokół oczu. 
Wzskazania do wykonania to: 

• fotostarzenie 
• przebarwienia 
• suchość skóry 

Kwas ferulowy Naskórek i 
skóra właściwa. 
Działanie 
chemiczne. 

Kwas ferulowy to pochodna kwasu 
cynamonowego. Kwas jest 
wspaniałym antyoksydantem ale 
również ma działanie 
przeciwzapalne i rozjaśniające 

Dla wszystkich ze szczególnym 
wskazaniem dla 

• cer dojrzałych 
• z oznakami 

fotostarzenia 
• suchych 
• wrażliwych 

Green Peel Naskórek i 
skóra właściwa 
  

Działanie chemiczne i mechanicze. 
Green peel to specjalnie dobrana 
mieszanka ziół (miłorząb japoński, 
arnika, rozmaryn, oczar 
wirginijski, nagietek, drzewo 
herbaciane, lipa, szałwia, kora 
dębu itd) 
Zabieg to opatentowana formuła 
polegająca na masażu specjalną 
pastą składającą się z wyżej 
wymienionych ziół i roślin. W 
trakcie tarcia skóry dochodzi do jej 
przekrwienia a po kilku dniach 
dochodzi do złuszczenia naskórka. 

Szczególne wskazanie dla cer: 
• tłustych 
• nadmiernie 

rogowaciejących 
• blizn potrądzikowych 
• dojrzałych 
• z rozszerzonymi 

porami 

Blue Peel Naskórek Działanie chemiczne. Jest to 
mieszanina kwasu 
trójchlorooctowego 15%-20% z 
błekitem metylenowym  (stąd 
nazwa). Peeling ma działanie 
przeciwstarzeniowe i rozjaśniające 

Dla wszystkich ze szczególnym 
wskazaniem dla cer 

• dojrzałych 
• z przebarwieniami 
• z oznakami 

fotostarzenia 
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Pq-age Naskórek 
wszystkie 
warstwy 

Działanie chemiczne. Pq-age to 
miszanina kwasu 
trójchlorooctowego( 34%), 
nadtlenku mocznika ( 5%), kwasu 
kojowego (10%), koenzymu q10 
(10%). Jest to peeling nowej 
generacji, który dzięki połączeniu 
nadtlenku mocznika z kwasem tca 
nie powoduje mocnego złuszczania 
naskórka mimo głebokiej penetracji. 
Peeling pq-age przeznaczony jest 
do delikatnego liftingu skóry, walki z 
drobnymi zmarszczkami. Ma także 
działanie rozjaśniające i 
regenerujące. 

Dla wszystkich rodzajów cer. 

Roztwór Jessnera Naskórek. Moc 
zależna od 
ilości 
położonych 
warstw 

Działanie chemiczne. Roztwór 
Jessnera to mieszanina kwasu 
salicylowego, rezorcyny i kwasu 
mlekowego. Roztwór Jessnera ma 
działanie 

• przeciwbakteryjne 
• wygładzające 
• przeciwłojotokowe 

Cera : 
• trądzikowa 
• mieszana 
• z nadmiernym 

rogowaceniem 
• z przebarwieniami 
• z nadmiernym 

łojotokiem 
• z problemami 

rogowacenia 
okołomieszkowego 

Kwas fenolowy Naskórek/ 
skóra właściwa 

Działanie chemiczne. 
Peeling fenolowy zaliczany jest do 
peelingów głębokich. Ma działanie 
silnie wygładzające 

Cera 
• dojrzała 
• z przebarwieniami 
• z bliznami 

potrądzikowymi 

Cosmelan 
Dermamelan 

Naskórek/skóra 
właściwa 

Cosmelan/Dermamelan to 
miasznka chemiczna oparta 
głównie na kwasie kojowym i 
arbutynie. Mechanizm działania 
polega na hamowaniu tyrozynazy 
(proces odopwiedzialny za 
formowanie melaniny). Oprócz 
działania rozjaśniającego ma też 
działania 
wygładzające,  przeciwłojotokowe 
  

Cera ze wszystkimi rodzajami 
przebarwień 

	  


