
Wskazania:
 Szara, ziemista cera
 Przebarwienia
 Skóra niedotleniona
 Objawy starzenia skóry

GLOW PEEL
P R O F E S S I O N A L
ROZŚWIETLENIE I BLASK

www.norel.pl



Rozjaśniający krem  
z efektem Glow

Aktywny rozjaśniający  
booster

40% Glow Peel

PRODUKTY DO ZABIEGU GLOW PEEL
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Neutralizator do kwasów

Przeznaczenie: Preparat o zasadowym 
odczynie (pH – 9,0) neutralizujący 
kwasy.
Składniki: sodium bicarbonate,
pantenol, alantoina, lukrecja, 
hialuronian sodu.
Działanie:
• skutecznie i natychmiastowo 

neutralizuje i przerywa 
działanie kwasów

• pozwala na przeprowadzenie kontro-
lowanej i bezpiecznej eksfoliacji

• składniki aktywne skutecznie łago-
dzą, goją i nawilżają skórę.

500 ML

500 ml 100 zabiegów Ref. PT 366

Łagodna pianka myjąca

Przeznaczenie: Delikatna pianka o 
naturalnym pH-5,5 do demakijażu 
każdego rodzaju cery i oczu.  
Składniki: łagodna baza myjąca 
(pozbawiona mydła, SLES, SLS), 
mydlnica lekarska, nagietek.
Działanie: 
•	głęboko i jednocześnie bardzo łagod-

nie oczyszcza skórę 
•	zmywa zanieczyszczenia, nadmiar 

sebum i makijaż
•	nie narusza równowagi wodno-lipido-

wej naskórka
•	sprzyja utrzymaniu flory bakteryjnej 

skóry w równowadze
•	pozostawia skórę idealnie czystą  

i odświeżoną.
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150 ml 80 zabiegów Ref. DZ 197

Składniki: 30% kwas laktobionowy, 
5% kwas askorbinowy, 5% kwas 
bursztynowy, pH 2,0.
Działanie:
•	łagodnie złuszcza i wygładza szorstki 

naskórek
•	wspomaga procesy odnowy komórko-

wej – stymuluje kolagen i elastynę
•	chroni przed fotostarzeniem
•	rozjaśnia i redukuje zaczerwienie cery 
•	zapewnia skórze promienny i świetli-

sty wygląd.

Przeznaczenie: Półpłynny peeling kwasowy dla skór z 
przebarwieniami, „poszarzałych”, o nierównomiernej 
strukturze (zmarszczki, poszerzone pory). 
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30 ml 10 zabiegów Ref. PP 105

Składniki: 5% Niacinamide, 0,5% 
Heksylorezorcynol, 4% Tego® Pep 
4-Even, 1% kwas glicyretynowy, 2% 
ekstrakt z korzenia lukrecji.
Działanie:
•	silne inhibitory tyrozynazy regulują 

melanogenezę
•	rozjaśnia przebarwienia pigmenta-

cyjne
•	wygładza i normalizuje produkcję 

sebum
•	nadaje cerze zdrowy i promienny 

wygląd.

Przeznaczenie: aktywny rozjaśniający booster o ultra-
lekkiej “mlecznej” konsystencji dla skór z przebarwieniami, 
„poszarzałych”, z niedoskonałościami.  
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30 ml 10 zabiegów Ref. PA 106

Przeznaczenie: rozjaśniający krem z efektem glow dla skór 
zmęczonych, poszarzałych z przebarwieniami i oznakami 
starzenia. 

Składniki: 4% Niacinamide, 0,5% 
Heksylorezorcynol, 1% witamina C VC-IP, 
1% kwas glicyretynowy, 2% ekstrakt z 
korzenia lukrecji.
Działanie:
•	mikrorefleksyjne perłowe drobinki 

tworzą na skórze holograficzny blask
•	natychmiastowe rozświetlenie pomaga 

zatuszować zmęczoną i matową cerę 
•	silne inhibitory tyrozynazy regulują 

melanogenezę
•	naturalny, jednolity i zdrowy koloryt
•	nawilżona, gładka i świetlista cera.
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100 ml 50 zabiegów Ref. PK 107

Maska algowa plastyczna 
dla cery naczynkowej i wrażliwej
Przeznaczenie: Maska zalecana do każdego zabiegu
w celu wyciszenia i zrelaksowania cery naczynkowej  
i wrażliwej.
Składniki: mikroalgi, okrzemki, sole mineralne, witaminę C.

Działanie:

•	koi, wzmacnia i nawilża 
naskórek

•	rozrobiona z Koncentratem 
uszczelnia i wzmacnia  
naczynka

•	stymuluje penetrację składni-
ków aktywnych

•	delikatny zapach wanilii relak-
suje i zapewnia przyjemność 
stosowania.
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250 g 10 zabiegów Ref. PN 057



PRODUKTY DO ZABIEGU GLOW PEEL

Odżywcza  maska witaminowa

Przeznaczenie: Maska o kremowo - żelowej konsystencji 
i odświeżającym owocowym zapachu do kompleksowej 

pielęgnacji cery narażonej na 
przedwczesne starzenie, niedotlenionej  
i pozbawionej blasku. 
Składniki: witaminy A (retinol), B3, B5,
B6, C, E, F, H, ekstrakty z limonki, 
mandarynki, olej z pestek winogron, 
masło shea, mocznik, koenzym Q10. 
Działanie:
•	lekka i silnie regenerująca formuła 

odmładza i dodaje skórze witalności
•	zapobiega powstawaniu zmarszczek
•	dotlenia i poprawia koloryt zmęczonej 

cery
•	nadaje skórze aksamitną miękkość  

i promienny wygląd.
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200 ml 40 zabiegów Ref. PN 263

rozświetlające drobinki.
Działanie: 
•	delikatny film chroni skórę przed 

wysuszeniem i odwodnieniem
•	głęboko nawilża, regeneruje i wygła-

dza zmarszczki
•	stymuluje syntezę kolagenu, wzmac-

nia i „zagęszcza” skórę
•	dotlenia, zmniejsza cienie i „worki” 

pod oczami
•	rozświetla skórę wokół oczu. 

Przeznaczenie: Bogaty krem o konsystencji masła do 
kompleksowej pielęgnacji suchej, zmęczonej i dojrzałej 
skóry wokół oczu.
Składniki: witaminy A (retinol), B3, B6, C, E, 
F, prowitamina B5, koenzym Q10, Tripeptyd, 
hydroksyprolina, kofeina, oliwa z oliwek, masło shea, 

Rozświetlający krem pod oczy
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30 ml 50 zabiegów Ref. PZ 267

KOSMETYKI  
DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ*

GLOW SKIN
DA 109 Glow Skin - Aktywne serum rozświetlające
DK 108 Glow Skin - Rozjaśniający krem z efektem Glow

*pie lęgnac ja uzupe łnia jąca Mul t iV i tamin wed ług
 indywidualnych wskazań



ZABIEG GLOW PEEL - procedura zabiegowa

www.norel.pl

WSKAZANIA DO ZABIEGU
•	 każdy rodzaj cery wymagającej poprawy kolorytu
•	 przebarwienia, nierównomierny koloryt
•	 szara, ziemista cera, „skóra palacza”
•	 skóra niedotleniona, zestresowana
•	 skóra zaczerwieniona, naczyniowa 

EFEKTY ZABIEGU
•	 łagodnie złuszcza i wygładza szorstki naskórek
•	 wspomaga procesy odnowy komórkowej – stymuluje kolagen i elastynę
•	 chroni przed fotostarzeniem
•	 rozjaśnia i redukuje zaczerwienie cery 
•	 zapewnia odmładzający efekt „glow” – dzięki mikrorefleksyjnym perło-

wym drobinkom subtelnie odbija światło tworząc na skórze holograficz-
ny blask. 

PREPARATY DO ZABIEGU
DZ 197  Skin Care - Łagodna pianka myjąca  
PP 105  Glow Skin - 40% Glow Peel Kwas laktobionowy, askorbionowy, 

bursztynowy
PT 366  Neutralizator do kwasów
PA 106  Glow Skin - Aktywny rozjaśniający booster
PK 107  Glow Skin - Rozjaśniający krem z efektem Glow 
PN 057  Maska algowa plastyczna z witaminą C rozjaśniająca
PN 263  MultiVitamin - Odżywcza maska witaminowa 
PZ 267  MultiVitamin - Rozświetlajacy krem pod oczy

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW
Kuracja 4-6 zabiegów, jeden raz w tygodniu.  

CZAS TRWANIA ZABIEGU: 45-60 minut.

SCHEMAT ZABIEGU
Faza przygotowująca
•	 Wykonać demakijaż twarzy i oczu Łagodną pianką myjącą. 

Skórę zmyć dwukrotnie, następnie osuszyć chusteczką. 

Faza eksfoliacji 
•	 Błony śluzowe ust i nosa zabezpieczyć kremem Norkol lub wazeliną 

kosmetyczną, na oczy nałożyć mokre kompresy. 
•	 40% Glow Peel wydozować do szklanej miseczki i nanosić pędzelkiem 

wachlarzowym na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu (z ominię-
ciem okolic oczu i błon śluzowych nosa i ust).

•	 Przy dobrej tolerancji skórnej kwasy delikatnie wmasować w skórę. Łącz-
ny czas aplikacji kwasów to 4-10 minut. Następnie zneutralizować kwasy 
Neutralizatorem Norel. Całość zmyć dwukrotnie letnią wodą. 

Faza aktywna
•	 Wmasować w skórę Glow Skin - Aktywny rozjaśniający boost, a następ-

nie nałożyć Maskę algową plastyczną rozjaśniającą z witaminą C. Przy 
suchej skórze można dodatkowo nałożyć cienką warstwę Maski odżyw-
czej MultiVitamin. Pozostawić na 15 minut. Usunąć maskę w całości, 
oczyścić skórę bez zmywania jej wodą. 

Faza końcowa
•	 Na skórę twarzy i szyi nałożyć Glow Skin - Rozjaśniający krem z efektem 

Glow, a na okolice oczu Rozświetlający krem pod oczy z linii MultiVita-
min. 
 
Uwaga: W słonecznej porze dnia zastosować Krem ochronny z filtrem 
SPF 30. W trakcie serii zabiegów nie opalać się.


