




Laboratorium Noon Aesthetics 
stworzyło profesjonalną linię produk-
tów terapeutycznych i pielęgnacyj-
nych o wysokim stężeniu składników 
aktywnych, gwarantujących dosko-
nałe rezultaty w leczeniu najbardziej 
dokuczliwych problemów skórnych 
t.j. zmarszczki, przebarwienia, foto-
starzenie, utrata elastyczności, trą-
dzik, łojotok i wiele innych. Noon 
Aesthetics kładzie nacisk na najwyższą 
jakość, doskonałość i profesjonalizm, 
stosując innowacyjne rozwiązania i 
opatentowane izraelskie technologie.
Bazuje zarówno w pielęgnacji gabi-
netowej, jak i domowej na wysokim 
stężeniu kwasów, jednocześnie posia-
dając patent na uniknięcie typowych 
podrażnień.

DermShield™ 
High Concentration, No Irritation

Linia NOON Aesthetics oparta jest na 
innowacyjnej opatentowanej tech-
nologii DermShield™ zawierającej  
przełomowo wysokie stężenie ak-
tywnych składników, takich jak np.  
kwas mlekowy, czy azelainowy,  
a nie powoduje podrażnień. Peelin-
gi chemiczne do zabiegów gabineto-
wych w tej technologii charakteryzuje 
wysokie stężenie, niskie pH, najwyż-
sza skuteczność i komfort Pacjenta. 
Dostępne także jako nano peelingi.

DermShield™ zapewnia wyjątkowe 
działanie farmakologiczne: 
• selektywnie tłumi mrowienie,  
pieczenie i swędzenie 
• bez znieczulenia miejscowego  
w leczonym obszarze 
• powstrzymuje rumień i obrzęk skóry  
• zapobiega neurogennym stanom 
zapalnym (neuralgia) 
• powstrzymuje tworzenie się cyto- 
kiny w keratynocytach (odpowiedzial-
nej za tworzenie się stanów zapal-
nych): TNF, IL-1, IL-6.

Gama produktów NOON 
zawiera ponad 40 profesjonalnych  
kosmetyków do pielęgnacji skóry,  
którą podzielono na trzy kategorie:

• IN CLINIC - Produkty do stosowania 
w gabinetach lekarskich i kosmety- 
cznych, takie jak peelingi, nano 
peelingi, ampułki, maski. Inno- 
wacyjne rozwiązanie technologii  
DermShield™ pozwala stosować wy-
sokie stężenie, obniżyć pH poniżej 1, 
osiągnąć najlepsze rezultaty terapeu-
tyczne, bez podrażnień i typowych 
skutków ubocznych.
• PARACEUTICAL - Produkty o tera-
peutycznym działaniu, stworzone by 
leczyć konkretne problemy skórne 
(jak np trądzik). Produkty z tej katego-
rii zawierają wysokie stężenia składni-
ków aktywnych.
• ESSENTIAL - Linia produktów  
o terapeutycznym działaniu by wes-
przeć i ochronić skórę przed szkodli-
wymi czynnikami (pW e przyczyniają 
się do złego stanu skóry. Kosmetyki  
z tej serii mają udowodnione  
działanie lecznicze przywracające  
cerze zdrowy wygląd i blask.
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J-Peel Delicate
Receptura J-Peel Delicate jest oparta 
o roztwór Jessnera. J-Peel Delicate 
redukuje drobne linie, pierwsze 
zmarszczki, uszkodzenia posłoneczne 
oraz przebarwienia. Stymuluje 
produkcję kolagenu oraz syntezę 
elastyny glikozaminoglikanów (GAG).
Odpowiedni dla każdego typu cery.
Formuła J-Peel Delicate zawiera 8% 
kwas salicylowy, 14% kwas mlekowy 
oraz 12% kwas cytrynowy.

Redukuje drobne linie, zmarszczki, 
uszkodzenia posłoneczne oraz 
przebarwienia. Pomaga zredukować 
nierówną powierzchnię skóry 
w przypadku skóry tłustej 
i problematycznej. Oddziaływuje na 
naskórek i skórę właściwą. Zmniejsza  
gromadzenie się martwych komórek 
naskórka i zapobiega pogrubieniu 
jego warstwy rogowej. G-Peel 50 
złuszcza skórę i stymuluje produkcję 
kolagenu oraz syntezę elastyny  
i glikozaminoglikanów (GAG).
Zawiera 50% kwas glikolowy oraz 
DermShield™, opatentowany 
składnik chroniący skórę  przed 
podrażnieniem o klinicznie udo-
wodnionym działaniu.

 Nano Tiksotropowy Peeling Żel P-Peel 20/40% G-Peel 50
S-Peel 20 redukuje drobne linie, 
zmarszczki oraz uszkodzenia 
posłoneczne. Posiada właściwości 
keratolityczne, regulujące wytwa-
rzanie sebum oraz mające 
działanie antybakteryjne. Idealny 
dla cer problematycznych, z nie- 
równą powierzchnią skóry lub 
zaczerwienioną. 
Zawiera 20% kwas salicylowy.

S-Peel 20
Tiksotropowy Nano Żel redukuje drobne linie mimiczne, zmarszczki i 
posłoneczne przebarwienia. Struktura żelowa pozwala stopniowo wnikać 
głębiej i oddziaływać bardziej efektywnie. Peeling posiada właściwości 
karatolityczne, regulujące powstawanie sebum oraz antybakteryjne. 
Oddziaływuje on na naskórek i skórę właściwą. Zmniejsza  gromadzenie się 
martwych komórek naskórka i zapobiega pogrubieniu jego warstwy rogowej. 
P-Peel 40 Tiksotropowy Nano Żel zawiera kwas pirogronowy, tworzący 
na skórze film ochronny, który dzięki swoim nawilżającym właściwościom 
zapobiega odwodnieniu skóry. 
Formuła P-Peel 40 Tiksotropowego Nano Żelu zawiera 40% kwas 
pirogronowy, 5% kwas mlekowy oraz Derm Shield™ - opatentowany składnik 
chroniący skórę  przed podrażnieniem. Zawiera on również nanostrukturalną 
nieorganiczną matrycę tworzącą tiksotropowy żel. Używanie tej substancji 
wspomaga efekt peelingu umożliwiając użycie składników złuszczających  
o niższym stężeniu.
Odpowiedni dla każdego typu skóry, również ciemnej i wrażliwej. Złuszcza 
skórę bez wysuszania.

NOON AESTHETICS
REWOLUCJA W DZIEDZINIE TERAPII KWASOWEJ

W peelingu 50% Kwasu Glikolowego blokuje połączenie z receptorem, 
zmniejsza neurogenną reakcję zapalną o 95%!!!

DermShield™ w peelingach chemicznych Noon Aesthetics

INNOWACJA W PEELINGACH 
i PREPARATACH NA BAZIE KWASÓW

DermShield™ 
HIGH CONCENTRATION, NO IRRITATION

PH 0,5 PH 0,6 PH 2,0PH 0,5PH 0,5

C-Cleanser  + 
NOON Double Fight

z DermShield™
+ AcNo Solution

Zdjęcia prezentują rezultaty 6 tygodniowej 
kuracji łączącej terapię domową z terapią 

profesjonalną. 
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