BRIGHTENING PEEL
РУССКИЙ
Профессиональный
Мультикислотный Пилинг
для кожи с неровным тоном
French Laboratoire S.L.
Flamicell 30,
17487, Empuriabrava
Made in Spain

BRIGHTENING PEEL имеет
превосходные осветляющие
свойства для устранения
неровного тона кожи,
гиперпигментации и
тусклости, помогая достичь
абсолютно безупречного
цвета лица.

Exclusively made for
Institute Hyalual GmbH,
Birkenstrasse 47, 6343
Rotkreuz, Switzerland

3HY_ME_Br01

INGREDIENTS: Aqua (Water),
Lactic Acid, Triethanolamine,
Mandelic Acid, Cellulose
Gum, Ammonium Hydroxide,
Citric Acid, Glycolic Acid,
Pyruvic Acid, Kojic Acid.
FORM OF ISSUE: Gel
NET VOLUME:
50 mL
1.7 fl.oz.

ДЕЙСТВИЕ:
• Уменьшает проявления
солнечных и возрастных
пигментных пятен
• Помогает достичь ровного
тона кожи и сияющего цвета
лица
• Минимизирует видимые
недостатки кожи
• Смягчает и разглаживает
текстуру кожи
• Увлажняет кожу
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ:
Нанесите пилинг на чистую
обезжиренную кожу (избегая

BRIGHTENING PEEL
области вокруг глаз) на 1-4
минуты. После применения
смойте водой.
Меры предосторожности:
Избегайте попадания в глаза.
Хранить в недоступном для
детей месте. Только для
наружного применения.
После процедуры пилинга
следует избегать воздействия
прямых солнечных
лучей или применять
средство с высоким SPF
(солнцезащитным фактором).
Противопоказания:
Проявления герпеса на
обрабатываемом участке и/
или подобные проявления
в анамнезе (последний
эпизод в течение последних
6 месяцев); лазерная
терапия (в течение
последних 6 месяцев);
предрасположенность к
образованию келоидных
или гипертрофических
рубцов;

беременность; кормление
грудью; иммунодефицит;
аллергия и/или
гиперчувствительность к
компонентам пилинга.
Условия хранения:
Хранить при температуре от
+5 °C до +35 °C в защищенном
от солнца месте.
Обратите внимание, что цвет
продукта со временем может
меняться от светло-желтого
до темно-коричневого.

УКРАЇНСЬКА
Професійний
Мультикислотний Пілінг
для шкіри з нерівним тоном
BRIGHTENING PEEL володіє
чудовими освітлюючими
властивостями для усунення
нерівного тону шкіри,
гіперпігментації і тьмяного
кольору, допомагаючи
досягти абсолютно
бездоганного кольору
обличчя.
ДІЯ:
• Зменшує прояви сонячних і
вікових пігментних плям
• Допомагає досягти рівного
тону шкіри і сяючого кольору
обличчя
• Мінімізує видимі недоліки
шкіри
• Пом’якшує і розгладжує
текстуру шкіри
• Зволожує шкіру
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ВИКОРИСТАННЯ:
Нанесіть пілінг на чисту
знежирену шкіру (уникаючи

області навколо очей) на 1-4
хвилини. Після застосування
змийте водою.
Запобіжні заходи:
Уникайте потрапляння в очі.
Зберігати в недоступному
для дітей місці. Лише для
зовнішнього застосування.
Після процедури пілінгу
слід уникати впливу прямих
сонячних променів або
застосовувати засіб з
високим SPF (сонцезахисним
фактором).
Протипоказання:
Прояви герпесу на
оброблюваній ділянці і/або
подібні прояви в анамнезі
(останній епізод протягом
останніх 6 місяців); лазерна
терапія (протягом останніх
6 місяців); схильність до
утворення келоїдних або
гіпертрофічних рубців;
вагітність; годування груддю;
імунодефіцит; алергія і/
або гіперчутливість до
компонентів пілінгу.

Умови зберігання:
Зберігати при температурі від
+5 °C до + 35 °C в захищеному
від сонця місці.
Зверніть увагу, що колір
продукту з плином часу
може змінюватися від
світло-жовтого до темнокоричневого.

ENGLISH
Professional Multi-Acid Peel for
uneven colored skin
BRIGHTENING PEEL provides
excellent brightening properties
to improve uneven skin tone,
hyperpigmentation and dullness,
creating perfectly flawless
complexion.
RESULTS:
• Improves the appearance of sun
and age spots
• Creates an even skin tone and
radiant complexion
• Diminishes visible skin
imperfections.
• Softens and smoothes skin
surface
• Moisturizes skin
RECOMMENDATION FOR USE:
Apply peel on clean, oil-free skin
(avoid eye area) for 1-4 minutes.
After this, rinse off with water.
Precautions:
Avoid contact with eyes. Keep out
of reach of children. For external
use only.
Sun exposure should be avoided
or high SPF should be used
meticulously after peeling procedure.

Contraindications:
Existing and/or history of
manifestations of herpes
on the treated area (the last
case within last 6 months);
laser therapy (within last 6
months); predisposition to
keloid or hypertrophic scars
formation; pregnancy; lactation;
immunodeficiency states; allergy
and/or hypersensitivity to the
components of the solution.
Storage Conditions:
Store at a temperature between
+5 °C to +35 °C in protected from
direct sunlight place.
Be aware that the color of the
product within time can change
from light yellow to dark brown.

