
Mandelic Peel
Ošetření mandobionico 

(kyselinou mandlovou)

Výjimečná kvalita 

Jedinečná účinnost 

Vysoký dermatologický účinek 



Indikace k ošetření pro 

omlazení-obnovení

Regenerace epidermis 

Ztráta tonu a pružnosti 

Suchá, matná pokožka bez jasu 

Nerovnoměrné opálení 

Mírně podrážděná pokožka 

Indikace k specializovanému ošetření 

podle kožního problému

Slabá a mírná akné 

Růžovka 

Hyperpigmentace 

Zánět vlasových folikulů 

Zanícení pokožky 

Mandelic Peel  je speciální ošetření na obličej a tělo určené pro všechny typy pleti, a to i pro pleť 

jemnou a citlivou. Lze ho provádět bezprostředně před nebo ihned po opalování na slunci nebo 

v soláriu. Toto ošetření je vhodné pro všechny, i pro osoby, které mají problémy se slabou nebo mírnou 

akné, s tendencí k hyperpigmentaci, ale také pro osoby, jejichž pleť nesnáší jiná exfoliační ošetření.

Ošetření Mandobionico může být prováděno v průběhu celého roku, i v letním období, bez rizika 

přecitlivělosti pokožky na slunce a bez rizika vzniku hyperpigmentace u osob s fototypem vyššího 

stupně. Předchází fotostárnutí a díky němu je pokožka odolnější na UV záření. Vzhledem k vysoké 

dermatologické účinnosti produktů stačí jen několik málo ošetření, aby byly účinky viditelné jako 

krásná-zdravá-mladá pleť.

Mandelic Peel
Inovační a pokroková technologie 
Součinnost aktivních látek s výraznou synergickou bioaktivitou.

Kyseliny: mandlová, laktobionová, fytová, lipoová, boswelová

Další: inhibitor MMP, DNA Protector, Venuceane, Resveratrol, Calmosensine

Účinky specializovaného ošetření

Podporuje normalizaci stavu akné 

Čistí pokožku od komedomů 

Antibakteriální a normalizační účinek 

Zesvětluje stávající a předchází  

vzniku nových dischromií

Účinky ošetření zaměřeného 

na omládnutí - obnovu

Větší rozjasněnost 

Působí na omlazení, regeneraci,  

hydrataci, vypnutí, obnovení 

kontur, posiluje kožní bariéru

Zvýrazňuje zabarvení kůže  

a zajišťuje jeho rovnoměrnost

Zlepšuje kvalitu a intenzitu  

barvy opálení

Stabilizuje mezibuněčnou výměnu 

Normalizuje jevy vyvolávající  

podráždění

Produkty domácí péče

Systematické a důslední používání produktu vybraného vhodně podle problému 

pokožky je velmi důležité, protože zesiluje účinek provedeného ošetření. 

Všechny produkty řady Natinuel určené pro domácí ošetření obsahují vybrané 

účinné látky, které zaručují vysoký dermatologický a funkční účinek na pokožku.

Potřebujete projasnit tvář, zářit při výjimečné příležitosti bez ohledu na roční dobu a to okamžitě 

a viditelně? Mandobionico je v tomto případě to pravé ošetření pro Vás.



www.natinuel.cz

Autorizovaný kosmetický salón


