
 

GREEN PEEL 

 
GYÓGYNÖVÉNYES MÉLYHÁMLASZTÁS 

 
A Green Peel 35 éves kutatómunka eredménye, több bőrgyógyászati klinikán és kozmetikai intézetben próbálták 
ki, világszerte alkalmazott biológiai eljárás, amely természetes úton avatkozik be a bőr és az alatta lévő kötőszövet  
szerkezetébe. Ellentétben a többi hámlasztásos eljárással, semmi kémiai, vagy szintetikus hámlasztóanyagot nem 
tartalmaz.  
 
A hámlasztással a következő hatásokat érjük el:  
 
• Erős vérbőség:  Aktivizálja a bőr anyagcseréjét és méregtelenít.  
• Felső hámréteg leválása: A sejtújraképződés fokozódik így a bőr erősen regenerálódik.  
• Saját kollagén újraképződés: Ez a bőrminőség látványos javulásához vezet (bőrszín, rajzolat, feszesség,               
...ráncsimulás, hegek mélységének csökkenése ill. teljes eltűnése)  
• Problémás bőrnél miteszeroldó hatása érvényesül a gyulladt és régi beszűrődött aknés csomók is gyorsan 
..feloldódnak, felszínre jönnek, könnyen kezelhetővé válnak.  
• Testkezeléseknél cellulitra és striára: Sejtújraképződés fokozódása, bőranyagcsere aktivizálása, méregtelenítés.  
 
Indokolt esetek, amelyekben érdemes a kezelés elvégzése:  
 
• A hámlasztás által létrejövő jótékony hatások miatt,a problémamentes bőröknél is ajánlott évente elvégezni a 
..kezelést, mert a bőr, ahogy megszabadul a megvastagodott,kiszáradt felső rétegtől, könnyebben jut oxigénhez, 
..jobb lesz.a felszívóképessége a hatóanyagokkal szemben, egyöntetűbb színe és felszíne lesz,a ráncok 
..csökkennek és a friss bőr újra ragyogó és üde lesz. 
• Pattanásos, rossz vérkeringésű, tágpórusú és fakó bőrre.  
• Hegekre (Pattanások utáni hegek, baleseti-, vagy égési hegekre)  
• Megvastagodott, elégtelen szaruképződéses bőrökre  
• Öregedő bőr, vagy korai ráncképződésre hajlamos bőrre, ernyedt arckontúrokra.  
• Foltokra, akár hypo-,akár hyperpigmentációs  
• Cellulit és stria  
 
A Green Peel Calssic kezelés valójában két részből áll, az első részben történik a gyógynövénykeverék 
bemasszírozása itt a bőrön érzékenységtől függően bőrpírt tapasztalhatunk, ezután a harmadik napon kezd hámlani 
a bőr, ami 2-3 napig tart. A második része az utókezelés: a bőrön található le nem hámlott bőrdarabkákat 
masszázzsal és pakolással eltávolítjuk, majd a bőrt hatóanyagokkal ellátjuk és felmérjük van-e szükség további 
kezelésekre. A kezelés alatt és után speciális készítményeket kell használni, amiket a kezelés árába beépítettünk, 
ezeket más kozmetikumokkal nem szabad helyettesíteni, mert a hámlasztásos folyamatra meghatározóan hatnak. 
Amennyiben többszöri kezelés szükséges, négy hetente ajánlatos a kezeléseket elvégezni. 
Green Peel Classic kezelés ára most: 40.000.-Ft       
 • Tartalmazza: hámlasztásos kezelés, utókezelés, speciális krémek . 
 
Ez az ár, arckezelésre vonatkozik, így testkezelésnél a kezelt terület nagyságától függően módosul. Különböző  
problémákra kérje ki a kozmetikus tanácsát, mert egyes esetekben több kezelésre is szükség lehet az egyéni 
felmérés személyesen történik, ezért időpont egyeztetést igényel.  
 
Újdonság a Green Peel Fresh Up kezelés. Ez a kezelési forma sokkal inkább frissíti és revitalizálja a bőrt,mint 
hogy hámlasztaná.Itt a gyógynövénykeverékkel úgy stimuláljuk a bőrt,hogy az sokkal könnyebben felvegye a 
hatóanyagokat,így erősen revitalizáljuk hámlasztás nélkül. Második,utókezelésre nincs szükség,se az otthoni 
speciális krémekre. Az összkép egy élettel telibb és üdébb arcbőr! 
A Green Peel Fresh Up kezelés ára: 20.000.-Ft 
 


