
 

De ce este importantă exfolierea? 

 

Exfolierea este un proces fiziologic important, consistă în îndepărtarea stratului 

superficial al epidermei compus din celule moarte și reziduuri de machiaj sau murdărie 

și, în același timp, stimulează sinteza de colagen și elastină în derm. Procesul de 

îndepărtare a celulelor moarte din stratul cornos se poate face cu scrub sau peeling. 

 

 

Exfolierea este un adevărat ritual de wellness pentru piele, deoarece o eliberează de 

reziduurile de machiaj, creme, pulberi de la agenții atmosferici sau care pot fi găsiți în 

aer în locuri închise și care sunt depuși pe față și pe părțile expuse ale pielii corpului, 

prevenind oxigenarea adecvată a țesuturilor și reînnoirea celulelor. 

Pe măsură ce îmbătrânim, procesul de regenerare celulară încetinește. Aceasta 

înseamnă că organismul ia mai mult timp pentru a elimina celulele pielii și a genera altele 

noi. Pe măsură ce celulele vechi ale pielii încep să se acumuleze la suprafață, ele pot lăsa 

pielea aspră și uscată. În plus, acumularea de celule moarte ale pielii poate provoca 

exces de ulei și pori înfundați, ducând la pete și chiar acnee. 

Exfolierea corectă elimină bariera celulelor moarte care înfundă pielea și descoperă 

dedesubt celule noi. Acest lucru deschide calea pentru hidratare, hrană și permite 

produselor să pătrundă mai adânc în piele, făcându-le mai eficiente. Pe scurt, o rutină 

regulată de exfoliere vă va lăsa pielea să se simtă proaspătă și sănătoasă. Dacă doriți o 

piele sănătoasă și strălucitoare, exfolierea regulată este o necesitate, experții în 

frumusețe recomandă exfolierea pielii în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. 



Avantajele unui tratament exfoliant sunt diferite: 

• Contrastează aspectul cosurilor, punctelor negre și altor impurități; 

• Stimulează circulația și pregătește pielea, exfolierea este și un aliat prețios în ceea ce 

privește microcirculația, cu beneficii care, prin urmare, privesc roșeața pielii și apariția 

timpurie a ridurilor; 

• Facilitează absorbția tratamentelor care sunt utilizate ulterior (creme hidratante, 

loțiuni, seruri anti-îmbătrânire); 

• Incurajează producția de colagen și elastină, menținând pielea mai tânără și mai 

proaspătă pentru mai mult timp; 

• Stimulează reînnoirea celulară care încetinește odată cu înaintarea în vârstă, făcând 

pielea mai vie, cu un ten mai uniform și mai neted; 

• Promovează creșterea circulației dermice grație masajului efectuat și stimulează rotația 

epidermică fiziologică; 

• In ultimul rând: pielea exfoliată se bronzează mai bine și mai repede. 

 

Curiozităti - Știați că?... 

După fiecare tratament cu produse exfoliante, se recomandă hrănirea pielii cu produse 

cosmetice special concepute pentru pielea obosită și matură, uscată sau grasă. 

De exemplu, cremele cu acid hialuronic, pe lângă hidratarea profundă a pielii, conferă 

elasticitate pielii și corectează imperfecțiunile tipice îmbătrânirii pielii (inclusiv ridurile). 

Așadar, combinația de produse exfoliante și hidratante este un aliat excelent al frumuseții! 

 



Soluția oferită de noi, care se bucură de toate beneficiile exfolierii pielii cu rezultate 

uimitoare, este Peel2Glow. Unice și inovatoare, formulările au un efect strălucitor 

imediat. Fiolele păstrează serurile proaspete, acțiunea este un puternic anti-îmbătrânire, 

cu beneficii puternice pentru piele, cu o acțiune plăcută. Un produs conceput pentru uz 

casnic, dar cu rezultate de clinica! 

 

• PASUL 1: PEEL 

 

Peeling exfoliant și purificant pe bază de alfahidroxiacizi (AHA) care îndepărtează pielea 

uscată, reducând ridurile fine si imbunătățește textura pielii, o uniformizeaza si ii reda 

strălucirea. Curata, hidratează și protejează pielea. 

 

• PASUL 2: GLOW 

 

Doze concentrate de ingrediente de ultimă generație care fac pielea vizibilă netedă, 

atacă îmbătrânirea foto și pigmentarea inegală, îmbunătățind în același timp aspectul 

ridurilor fine. Mărește volumul local și redă strălucirea naturală a tenului. 

 

 

Încearcă Peel2Glow și pielea ta îți va fi recunoscătoare! 
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