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РУССКИЙ УКРАЇНСЬКА

для кожи, склонной к 
образованию акне

CLARIFYING PEEL специально 
разработан для жирной, 
комбинированной кожи и 
склонной к образованию 
акне кожи. Благодаря 
комбинации кислот, включая 
салициловую кислоту, он 
эффективно очищает кожу, 
устраняет избыток себума, 
улучшает внешний вид пор и 
видимых недостатков кожи.
ДЕЙСТВИЕ:
• Помогает улучшить 
склонную к образованию 
акне кожу

• Устраняет избыток себума
• Борется с пигментными 
пятнами и недостатками 
кожи

• Помогает улучшить внешний 
вид пор

• Совершенствует и 
разглаживает текстуру кожи

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ:
Нанесите пилинг на чистую 
обезжиренную кожу (избегая

Профессиональный 
Мультикислотный Пилинг 

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 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 

Професійний 
Мультикислотний Пілінг для 
шкіри, схильної до утворення 
акне

CLARIFYING PEEL спеціально 
розроблений для жирної, 
комбінованої шкіри і схильної до 
утворення акне шкіри. Завдяки 
комбінації кислот, включаючи 
саліцилову кислоту, він 
ефективно очищає шкіру, усуває 
надлишок себуму, покращує 
зовнішній вигляд порів і видимих 
недоліків шкіри.
ДІЯ:
• Допомагає поліпшити стан 
схильної до утворення акне 
шкіри

• Усуває надлишок себуму
• Бореться з пігментними 
плямами і недоліками шкіри

• Допомагає поліпшити 
зовнішній вигляд порів шкіри

• Вдосконалює і розгладжує 
текстуру шкіри

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 

Умови зберігання:
Зберігати при температурі від 
+5 °C до + 35 °C в захищеному 
від сонця місці. 

C L A R I F Y I N G  P E E L 

иммунодефицит; аллергия и/
или гиперчувствительность к 
компонентам пилинга.
Условия хранения:
Хранить при температуре от 
+5 °C до +35 °C в защищенном 
от солнца месте.

образованию келоидных 
или гипертрофических 
рубцов; беременность; 
кормление грудью; 

гіперчутливість до 
компонентів пілінгу.

Professional Multi-Acid Peel  
for acne-prone skin
CLARIFYING PEEL is specially 
designed for oily, combined 
and acne-prone skin. 
Formulated with an acid blend 
including salicylic acid, this 
peel clarifies the skin, reduces 
excess sebum and refines the 
appearance of pores and skin 
imperfections.
RESULTS:
• Helps to improve acne-prone 
skin

• Reduces excess sebum
• Fades the appearance of 
blemish marks

• Helps to improve pores 
appearance

• Refines and smoothes texture 
of skin surface

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 

ENGLISH 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.

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), 
Propylene Glycol, Alcohol 
Denat., Salicylic Acid, Lactic Acid, 
Triethanolamine, Citric Acid, 
Sodium Lauryl Sulfate, Mandelic 
Acid, Benzalkonium Chloride.

FORM OF ISSUE: Liquid solution

NET VOLUME:
50 mL       1.7 fl.oz.
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