
G L O W  E N H A N C I N G  P E E L

РУССКИЙ УКРАЇНСЬКА

комбинацию миндальной, 
молочной и лимонной кислот, 
которая поможет улучшить 
цвет, выровнять поверхность 
и тон кожи и достичь 
сияющего обновленного 
цвета лица.
ДЕЙСТВИЕ:
• Восстанавливает здоровый, 
сияющий цвет лица

• Корректирует ранние 
признаки старения

• Визуально выравнивает тон 
кожи

• Совершенствует и 
разглаживает текстуру кожи

• Увлажняет кожу
• Обеспечивает 
антиоксидантную защиту

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанесите пилинг на чистую 
обезжиренную кожу (избегая 
области вокруг глаз) на 1-4 
минуты. После применения 
смойте водой. 

Меры предосторожности:
Избегайте попадания в глаза. 
Хранить в недоступном для 

Профессиональный 
Мультикислотный Пилинг 
для тусклой кожи

GLOW ENHANCING PEEL 
содержит в составе 

детей месте. Только для 
наружного применения.
После процедуры пилинга 
следует избегать воздействия 
прямых солнечных 
лучей или использовать 
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; 

Професійний 
Мультикислотний Пілінг для 
тьмяної шкіри

GLOW ENHANCING PEEL 
містить в складі комбінацію 
мигдальної, молочної 
та лимонної кислот, яка 
допоможе поліпшити колір, 
вирівняти поверхню і тон 
шкіри і досягти сяючого 
оновленого кольору обличчя.
ДІЯ:
• Відновлює здоровий, сяючий 
колір обличчя

• Коригує ранні ознаки 
старіння

• Візуально вирівнює тон 
шкіри

• Вдосконалює і розгладжує 
текстуру шкіри

• Зволожує шкіру
• Забезпечує антиоксидантний
захист

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.

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.

Professional Multi-Acid Peel  
for dull skin
GLOW ENHANCING PEEL is 
formulated with a combination 
of mandelic, lactic and citric 
acid to visibly improve the 
appearance of dullness, rough 
texture, uneven skin tone and 
to promote a glowing revitalized 
complexion.
RESULTS:
• Restores a youthful glowing 
radiant complexion

• Noticeably corrects early signs 
of aging

• Visibly evens skin tone
• Refines and smoothes skin 
surface

• Moisturizes skin
• Provides anti-oxidant activity
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.

ENGLISH 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.

French Laboratoire S.L.
Flamicell 30,  

17487, Empuriabrava
Made in Spain 

Exclusively made for 
Institute Hyalual GmbH,

Birkenstrasse 47, 6343 
Rotkreuz, Switzerland

INGREDIENTS: Aqua (Water), 
Mandelic Acid, Citric Acid, 
Lactic Acid, Triethanolamine, 
Cellulose Gum, Ammonium 
Hydroxide.

FORM OF ISSUE: Gel

NET VOLUME:
50 mL       1.7 fl.oz.
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