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Молочний пілінг Mesoestetic   
Пілінг на основі молочної кислоти іспанського бренду Mesoestetic вважається безпечною та 

ефективною процедурою в багатьох випадках. Він відноситься до групи поверхневих пілінгів, які 

не травмують серединні та глибинні шари шкіри і одночасно надають гарний омолоджувальний та 

зволожувальний ефекти. 

Молочна кислота: природний компонент для догляду за шкірою 
Для догляду за обличчям молочна кислота підходить майже ідеально, адже вона є одним із 

природних компонентів захисту шкіри. Завдяки їй відбувається активне зволоження. 

Механізм впливу речовини полягає в зменшенні рогового шару та активізації утворення еластину і 

колагену. Відносячись до групи фруктових кислот, молочна залучає до дермальних шарів 

молекули води, а також стимулює виробітку керамідів та змінює захисний бар’єр епідермісу.  

Склад та особливості застосування: переваги пілінгу Mesoestetic 
Препарат для поверхневого пілінгу підходить для різних типів шкіри. Найбільш ефективний для 

збезводненої, сухої, чутливої, при мелазмі і фотостарінні, з утворенням дрібних зморшок, куперозі. 

Крім того, молочний пілінг можна використовувати на шкірі, схильній до алергічних реакцій. 

Активні компоненти:  

 вода, 

 молочна кислота, 

 аргінін, 

 гідроксиетилцелюлоза, 

 гліцин, 

 касторова олія. 

Безумовна перевага препарату – в його універсальності: 

 його можна використовувати цілий рік, незважаючи на спеку та сонячну активність; 

 він може застосовуватись в зоні навколо очей; 

 підходить для шиї та декольте; 

 не потребує активної реабілітації. 

Молочний пілінг в Івано-Франківську: показання до застосування 
Кислота добре відома своїми можливостями: 

 омолоджувальною дією; 

 пом’якшувальним ефектом; 

 забезпеченням еластичності і збільшенням тонусу; 

 помірною, однак помітною і достатньою ексфоліантною функцією. 

https://text.ru/antiplagiat/5d6ba4f03f5dd


Виходячи з можливостей кислоти, препарат Mesoestetic показаний для застосування на всіх типах 

шкіри, особливо – на сухій та зневодненій. Його найчастіше призначають для: 

 покращення рівня зволоженості; 

 відновлення поверхневого шару; 

 зменшення пігментації; 

 усунення зневоднення; 

 боротьби з дрібними зморшками; 

 вирівнювання кольору та відтінку обличчя. 

Після процедури відбувається оновлення поверхневого шару, інтенсивне зволоження, 

покращення кольору та тонусу обличчя. 

Протипоказання:  

 порушення цілісності шкіри: рани, подряпини, укуси, сліди від уколів; 

 запалення: дерматит, екзема, нейродерміт; 

 герпес; 

 схильність до рубцювання; 

 алергія на кислоти; 

 підвищена чутливість до сонця; 

 радіотерапія, променева терапія; 

 вагітність і годування; 

 післяопераційний період; 

 ділянки шкіри, де була проведена депігментувальна терапія; 

 нещодавно проведені епіляція, лазерна шліфовка або механічні пілінги; 

 гострі респіраторні вірусні інфекції або загострення хронічних захворювань; 

 онкологічні захворювання шкіри; 

 проведення курсу хіміотерапії або гормонотерапії. 

Для уникнення небажаних наслідків необхідно обов’язково попередити косметолога про наявність 

зазначених хвороб. 

Протокол проведення процедури молочного пілінгу Mesoestetic 
Процедуру рекомендовано починати з препарату найменшої концентрації, поступово збільшуючи 

її після успішного лущення: 

1. Демакіяж. 

2. Тонізація. 

3. Знежирення. 

4. Нанесення пілінгу на обличчя, включаючи переорбітальну зону. 

Час експозиції становить 5 хвилин.  

Тривалість курсу залежить від типу шкіри пацієнтів:  

 пацієнтам з нормальною і сухою рекомендовано 4-6 процедур через 1-3 тижні кожна; 

 пацієнтам з комбінованою і жирною - до 6-8 процедур з інтервалом 1-3 тижні. 

Повторити курс через 6 місяців. 



Мати здорову, зволожену, привабливу шкіру сьогодні можуть всі жінки в Івано-Франківську та 

інших містах України. Завдяки ефективності та делікатності молочного пілінгу Mesoestetic бути 

бездоганною легко. Для цього достатньо обрати кваліфікованого лікаря-косметолога в нашому 

косметичному салоні. 


