
Domowa, aktywna mikrodermabrazja diamentowa w kremie anti-age. 
 

Peeling Diamentowy to unikalny produkt łączy właściwości i działanie 

peelingu mechanicznego i enzymatycznego, a także efektywność 

wysokiej jakości kremu anti-age. Tak innowacyjne rozwiązanie 

powstało w wyniku wykorzystania biotechnologii opracowanych w 

Polsce i połączenia kilkunastu substancji aktywnych, które 

charakteryzują się działaniem synergicznym. 

Kosmetyk oczyszcza twarz ze zrogowaciałego naskórka i 

zanieczyszczeń jak każdy peeling, jednak tam, gdzie inne peelingi 

kończą swoje działanie, tam Peeling Diamentowy dopiero rozwija 

swój potencjał. 

Standardowo, zadaniem każdego peelingu jest przygotowanie skóry do dalszej 

pielęgnacji. W procesie złuszczenia mechanicznego lub enzymatycznego zostaje 

odkryta młodsza warstwa naskórka. Ponieważ jest niezrogowaciała, charakteryzuje 

się zdecydowanie lepszą sorpcją (wchłanialnością). Wyjątkowość Peelingu 

Diamentowego polega na tym, że – podobnie jak krem Blue Diamond – został 

wzbogacony o specjalne promotory przenikania oraz składniki aktywne kremu anti-

age. Promotory przenikania zwiększają wchłanianie substancji czynnych. Dzięki temu 

jeden Peeling Diamentowy zapewnia oczyszczanie skóry z jednoczesną jej pielęgnacją 

sięgającą najgłębszych warstw tej tkanki. W rezultacie, po użyciu kosmetyku skóra jest 

dokładnie oczyszczona, a zarazem odżywiona i zaktywowana do regeneracji. 

Unikatową właściwością tego luksusowego peelingu jest… diamentowe ścierniwo – to 

wysokiej jakości składnik, pył diamentowy, który powstaje przy obróbce kamieni 

szlifowanych na brylanty. Ponieważ diament jest najtwardszym minerałem we 

Wszechświecie, jaki znamy, jego szlifowanie może odbywać się tylko z 

wykorzystaniem innego diamentu. 

Pył diamentowy można znaleźć w składzie jedynie bardzo drogich, wyjątkowo 

ekskluzywnych peelingów najlepszych światowych marek. Cenę tego komponentu 

budują koszty jego precyzyjnego frakcjonowania pod kątem wielkości tworzących pył 

cząsteczek. Dzięki tej selekcji do diamentowego peelingu trafiają najdrobniejsze z 

użytych kiedykolwiek w kosmetyce cząstek ścierniwa. 



Działanie: 

• Złuszczające martwe komórki. 

• Regenerujące. 

• Stymulujące budowę ochronnego płaszcza ceramidowo – lipidowego. 

• Pobudzające fibroblasty do wytwarzania kolagenu ustrojowego. 

• Ujednolicające koloryt skóry. 

• Minimalizujące drobne defekty skóry. 

• Nawilżające. 

• Pobudzające mikrokrążenie. 

• Detoksykujące. 

• Dotleniające. 

• Łagodzące, wyciszające. 

 

ZALETY: 

• skuteczne oczyszczanie przy jak najmniejszej ingerencji w skórę właściwą  

• zawiera pył diamentowy – najbardziej ekskluzywny materiał do oczyszczania 

skóry 

• innowacyjna formuła łącząca w jednym produkcie peeling mechaniczny, 

enzymatyczny i krem anti-age 

EFEKTY: 

Przy systematycznym stosowaniu Twoja skóra stanie się gładsza, lepiej ukrwiona, 

promienna i bardziej elastyczna – po prostu młodsza i piękniejsza. Po użyciu Peelingu 

Diamentowego będzie też świetnie przygotowana do pozostałych zabiegów 

pielęgnacyjnych, a zarazem fantastycznie odżywiona. Peeling działa również 

wyciszająco – a odstresowana skóra to zdrowa skóra. 

 

SKŁADNIKI: 

Lizozym, koenzym Q10, olej z awokado, olej jojoba, masło mango, witamina E, 

kolagen, ekstrakt z aloesu, D-pantenol, skwalan, ekstrakt z kłosowca meksykańskiego, 

Glyacid ECO (prekusor mukopolisacharydów o wysokiej koncentracji monomerów i 

dimerów kwasu hialuronowego), glikozaminoglikany – promotory przenikania, 

kolagen w postaci aminokwasów, ścierniwo – pył diamentowy, enzym – subtylizyna, 

subenzym - arbutyna. 

 

 


