


Wierzymy, że trwałe i kompleksowe rezultaty można osiągnąć dzięki połączeniu najno-
wocześniejszych zabiegów w gabinetach specjalistycznych, zaawansowanej pielęgnacji 
w domu i profesjonalnych kuracji.

ekseption to marka zbudowana wokół tego przekonania. Znaczna poprawa kondycji skó-
ry wymaga zabiegów, które zmierzą się z największymi problemami, jakimi są zmarszcz-
ki, utrata jędrności i niepożądane przebarwienia. Zaawansowana pielęgnacja domowa 
ekseption przygotuje skórę do zabiegów, uzupełni i podtrzyma rezultaty. Jednocześnie 
zapobiegnie dalszym uszkodzeniom, chroniąc zdrową skórę i korygując przyszłe oznaki 
starzenia.

Dzięki połączeniu spersonalizowanego programu pielęgnacji domowej z intensywnymi 
zabiegami w gabinetach specjalistycznych, takimi jak peelingi chemiczne, mezoterapia  
i wypełniacze tkankowe, uzyskamy efekt zdrowszej, odmłodzonej skóry.

profesjonalne peelingi
Bezpieczne peelingi powierzchniowe do intensywnego odmładzania skóry, aplikowane  
z określoną częstotliwością, to niezwykle skuteczne zabiegi redukujące zmarszczki, prze-
barwienia i rozjaśniające jej koloryt. Już po jednym zabiegu poprawiają teksturę skóry  
i rozświetlają cerę.

produkty do mezoterapii
Najnowocześniejsze receptury i najwyższa jakość zapewniające maksymalne bezpie-
czeństwo, rezultaty i bezbolesne zabiegi mezoterapii.

usieciowany kwas hialuronowy
Nowoczesne wyroby medyczne – wypełniacze zawierające usieciowany kwas hialuro-
nowy – korygują zmarszczki, głębokie bruzdy, nadają kształt ustom i odtwarzają obję-
tość twarzy.



Peelingi chemiczne wykorzystują złuszczające 
substancje chemiczne aplikowane na skórę, cze-
go efektem jest stymulacja naskórka i skóry wła-
ściwej. Uruchomione zostają mechanizmy rege-
neracyjne, a ich celem jest obiektywna poprawa 
struktury, i co najważniejsze, wyglądu skóry. eks-
eption to rewolucyjny program złuszczający dla 
bezpiecznego i skutecznego odmładzania skóry.

Określona częstotliwość aplikacji i bezpieczeń-
stwo peelingów powierzchniowych do intensyw-
nego odmładzania skóry
Zamiast stosować agresywne roztwory kwa-
sów, które mogą doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń skóry, osiągamy znakomite rezultaty  
w bezpieczny sposób w procesie skumulowanym. 
Delikatne peelingi są powtarzane w określonych 
odstępach pozwalających skórze na gojenie, ale 
nie odnowienie. Usuwamy warstwy skóry stop-
niowo i bezpiecznie, bez okresu rekonwalescencji 
i działań niepożądanych.

Połączenie pielęgnacji skóry w domu z silnymi peelingami w gabinecie kosmetycznym
Nasze programy złuszczające opierają się na różnych etapach: aktywacja, złuszczanie, 
odbudowa i przebudowa. Nasze kosmeceutyki optymalizują efekty każdego z tych kro-
ków. Składniki aktywne chronią przed wpływem promieniowania UV i wolnych rodników, 
redukują przebarwienia, normalizują odczyn pH skóry i kontrolują odbudowę komórek.

Oparte na kwasach polihydroksylowych: kwas laktobionowy i glukonolakton
Nasze peelingi zawierają kwasy nowej generacji. Kwasy polihydroksylowe są mniej draż-
niące, zapewniają komfort nakładania (bez pieczenia) i lepsze rezultaty niż kwasy AHA.

Pierwsze aktywne peelingi łączące kwasy, kwas hialuronowy i peptydy
Kwas hialuronowy nadaje naszym peelingom żelową konsystencję ułatwiającą aplikację, 
zapewnia bardziej kontrolowane złuszczanie i intensywne nawilżanie. Peptydy dostają 
się do skóry razem z kwasami i redukują zmarszczki, oznaki starzenia i przebarwienia.

Najwyższe bezpieczeństwo i najlepsze rezultaty przez cały rok
Stosowane przez nas kwasy nie są fotouczulające. Nasze peelingi można stosować 
przez cały rok, jeśli używa się ich łącznie z naszymi produktami do pielęgnacji i cało-
dziennej ochrony skóry. Peelingi zawierają wysokie stężenie kwasów o odczynie pH od 2 
do 3,5, by objąć działaniem wszystkie rodzaje skóry i wskazania. Peelingi marki ekseption 
są najbezpieczniejsze i wykazują znikome ryzyko hiperpigmentacji.

Najnowocześniejsze receptury
Nasze peelingi nie zawierają konserwantów, wodorotlenku amonu, trometaminy czy in-
nych szkodliwych buforów. Odczyn jest stabilizowany mleczanem sodu, elementem na-
turalnego czynnika nawilżającego o działaniu keratolitycznym.



peelingi chemiczne

age less & age less + peptide peel

Peeling przeciwko starzeniu się skóry za-
wierający peptydy o silnym działaniu ke-
ratolitycznym. Kwas laktobionowy, kwas 
mlekowy, glukonolakton, kwas migdało-
wy, kwas hialuronowy, 3 peptydy, mleczan 
sodu.

white-up & white-up + peptide peel

Peeling przeciwko przebarwieniom z pep-
tydem o silnym działaniu keratolitycznym. 
Kwas fitowy, kwas migdałowy, glukonolak-
ton, kwas laktobionowy, kwas traneksamo-
wy, peptyd wybielający, mleczan sodu.

ferulic peptide peel

Skuteczne działanie przeciwko fotostarze-
niu. Kwas ferulowy, kwas mlekowy, mle-
czan sodu, 4 peptydy.

rozpoczęcie programu

aktywacja

pierwszy peeling

naprawa

kolejne peelingi

naprawa

przebudowa

water infusion peel

Intensywnie nawilżający i odbudowujący 
peeling o działaniu keratolitycznym. Kwas 
mlekowy, glukonolakton, mleczan sodu, 
kwas hialuronowy.

pure skin peel

Zanieczyszczona skóra, trądzik i problemy 
tłustej skóry. Kwas salicylowy, glukonolak-
ton, kwas migdałowy, naturalne ekstrakty, 
mleczan sodu.

couperix peptide peel

Peeling dla osób z trądzikiem różowatym 
i skórą naczyniową. Kwas salicylowy, glu-
konolakton, kwas laktobionowy, naturalne 
ekstrakty, peptyd zapobiegający zaczer-
wienieniu skóry.

retin-oil peel

Peeling przeciwko starzeniu się skóry  
o silnym działaniu keratolitycznym. Retinol, 
kwas salicylowy.

lacto peel

Nawilżający i odbudowujący peeling o sil-
nym działaniu keratolitycznym. Kwas mle-
kowy, mleczan sodu.

gluco peel

Odbudowujący peeling przeciwko starze-
niu się skóry. Glukonolakton, kwas hialuro-
nowy, mleczan sodu.

soft touch peel

Peeling przeciwko starzeniu się skóry dla 
skóry bardzo wrażliwej lub do wstępnego 
złuszczania. Glukonolakton, kwas laktobio-
nowy, mleczan sodu.

caviar peel

Peeling wspomagający odnowę komórek 
do stosowania w domu co 3 dni przez 3 
tygodnie. Zawiera enzymy, kwasy polihy-
droksylowe i wyciąg z kawioru.



pielęgnacja skóry z efektem resurfacingu

all in one cleanse & peel

Preparat oczyszczający do wszystkich ro-
dzajów skóry usuwający makijaż i zanie-
czyszczenia. Odczyn pH=4,5, zawiera glu-
konolakton i mleczan sodu, które aktywują 
odnowę skóry.

micellar water cleanse & peel

Płyn micelarny do skóry mieszanej i nor-
malnej usuwający makijaż i zanieczysz-
czenia. Odczyn pH=4,5, zawiera gluko-
nolakton i mleczan sodu, które aktywują 
odnowę skóry.

monsoon mist tone & peel

Odświeżająca i nawilżająca mgiełka z mle-
czanem sodu, odczyn pH=7,5. Mgiełka  
o lekko zasadowym odczynie nawilża i po-
woduje pęcznienie korneocytów. Znacznie 
poprawia penetrację peelingów z kwasami 
PHA i kremów.

enzyme powder cleanse & peel

Pieniący się proszek z papainą do wszyst-
kich rodzajów skóry usuwający zanie-
czyszczenia i martwe komórki naskórka.

salicylic powder cleanse & peel

Pieniący się puder z papainą i kwasem sa-
licylowym dla tłustej i skłonnej do trądziku 
skóry. Usuwa powierzchowne zanieczysz-
czenia oraz martwe komórki skóry.

black powder cleanse & peel

Puder z węglem aktywnym służący do głę-
bokiego oczyszczania, detoksykacji oraz 
mechanicznej eksfoliacji skóry.

body resurfacing micro peel & milk

Dwufazowy program dedykowany odno-
wie skóry ciała, będący połączeniem peelin-
gu i nawilżającego mleczka. Łatwy w uży- 
ciu. Wstrząśnij butelką, aby wymieszać 
peeling z mleczkiem i spryskaj całe ciało. 
Produkt można stosować codziennie.



cymi promienie UV substancjami znanymi 
naturze. Wyjątkowa formuła bez podraż-
niających filtrów słonecznych do codzien-
nego stosowania zapewnia ochronę skó-
ry przed fotostarzeniem i uszkodzeniami 
DNA.

ice cream repair

Krem na noc do stosowania po złuszcza-
niu redukujący zaczerwienienie, stan za-
palny i wspomagający zdrową odnowę 
komórek. Zawiera retinol, 5 czynników 
wzrostu, kwas foliowy, N-acetyl-l-glutami-
nę, adenozynotrójfosforan, aminokwasy  
i witaminę E.

caviar repair

Krem na noc do stosowania po złuszcza-
niu redukujący zaczerwienienie, stan za-
palny i wspomagający zdrową odnowę 
komórek. Zawiera retinol, witaminę E, ade-
nozynotrójfosforan, aminokwasy i wyciąg 
z kawioru.

retin-oil booster

Satynowa emulsja z pudrowym wykończe-
niem oparta na retinolu i witaminie E. Jest 
stosowana po zabiegach złuszczających 
w celu wzmocnienia działania peelingu.

nę E i heksylorezorcynol, które redukują 
hiperpigmentację i zmniejszają ryzyko wy-
stąpienia przebarwień po zastosowaniu 
peelingów.

ferulic activator

Odżywczy krem na noc aktywujący skórę 
przed zabiegami złuszczającymi. Zawie-
ra kwas ferulowy, kwas mlekowy, enzymy,  
witaminę E i kwas traneksamowy, które 
redukują hiperpigmentację i zmniejszają 
ryzyko wystąpienia przebarwień po zasto-
sowaniu peelingów.

caviar activator

Odżywczy krem na noc aktywujący skórę 
przed zabiegami złuszczającymi. Zawie-
ra ekstrakt z kawioru, kwas laktobionowy, 
glukonolakton i kwas traneksamowy, które 
redukują hiperpigmentację i zmniejszają 
ryzyko wystąpienia przebarwień po zasto-
sowaniu peelingów. 

all-day shield

Filtr SPF 50+ z kwasem ferulowym i na-
turalnym filtrem przeciwsłonecznym 
opartym na „aminokwasach mykospory-
nopodobnych”. Związki MMA pochodzą  
z krasnorostów, są najsilniej pochłaniają-

carboxy neutralizer

Zasadowy lotion z wodorowęglanem sodu 
neutralizujący peelingi i zapewniający in-
tensywne dotlenienie skóry przez karbok-
syterapię.

hyaluronic carboxy neutralizer

Żel alkaliczny z kwasem hialuronowym  
i wodorowęglanem sodu do neutralizacji 
peelingów chemicznych. Złuszcza i powo-
duje intensywne dotlenienie skóry dzięki 
metodzie karboksyterapii.

degreasing solution

Lotion wodno-alkoholowy z kwasem mle-
kowym i mleczanem sodu odtłuszczający 
powierzchnię skóry przed złuszczaniem.

caviar liquid mask

Maska w płynie z retinolem i wyciągiem 
z kawioru do stosowania w domu lub po 
złuszczaniu chemicznym. Tworzy nie-
widoczną warstwę okluzyjną na skórze  
w celu poprawy penetracji kwasów.

pha activator

Odżywczy krem na noc aktywujący skórę 
przez zabiegami złuszczającymi. Zawiera 
kwasy polihydroksylowe, enzymy, witami-

hydration sparkle

Ultraodświeżająca formuła uwalniająca 
dużą dawkę wody do głębokich warstw 
skóry. Zawiera kwas mlekowy i mleczan 
sodu.

white-up sorbet

Silna kuracja wybielająca skórę z kwasem 
traneksamowym, heksylorezorcynolem, 
witaminą E i peptydami.

age less cocoon

Ultraodżywczy krem z kwasem hialurono-
wym, 3 peptydami i kwasami polihydrok-
sylowymi. Zapobiega starzeniu się skóry, 
redukuje zmarszczki i wiotczenie skóry.

ultim-eyes cream

Odżywczy krem pod oczy redukujący 
zmarszczki, worki i cienie pod oczami.  
Zawiera kwas laktobionowy, aminokwasy  
i adenozynotrójfosforan.

skin polish

Bogaty żel do mikrodermabrazji z mikro-
kryształkami, kwasami polihydroksylowy-
mi i enzymami redukujący szorstkość, nie-
doskonałości i głębokie zmarszczki.



produkty do mezoterapii

Człon „mezo” został wzięty od mezodermy, czyli środkowej warstwy skóry. Mezoterapia 
to kuracja stymulująca mezodermę, która sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach. 
Tkanka łączna, zwłaszcza kolagen, więzadła, ścięgna i mięśnie, wywodzą się z mezoder-
my. Mezoderma obejmuje również tkankę tłuszczową i tkanki łączne wokół narządów.

Mezoterapia jest stosowana w wielu problemach kosmetycznych, takich jak odkładanie 
się tłuszczu, cellulit, wypadanie włosów, trądzik, blizny, rozstępy, zmarszczki, rewitalizacja, 
wiotczenie skóry czy hiperpigmentacja.

Receptury produktów gwarantują bezpieczne, bezbolesne i skuteczne kuracje. Wszyst-
kie produkty do mezoterapii marki ekseption są wytwarzane w warunkach typowych dla 
branży farmaceutycznej wyłącznie ze składników klasy farmaceutycznej. Nasze produk-
ty są sterylizowane metodą mikrofiltracji w celu zachowania jakości wszystkich witamin 
i składników aktywnych.



age less meso

63 składniki aktywne zapewniają odmło-
dzenie i rewitalizację skóry. 

no_gravity meso

Krzem organiczny, DMAE i kwas hialurono-
wy zmniejszają zmarszczki i zwiotczenie 
skóry.

ultim-eyes meso

Peptydy, kwas hialuronowy, kofeina, krzem 
organiczny i witamina C pielęgnują okolice 
oczu, redukują zmarszczki, cienie i worki 
pod oczami.

white-up meso

Witamina C i E, retinol, glutation, peptydy, 
czynnik wzrostu, kwas cytrynowy rozświe-
tlają skórę i niwelują ciemne plamy.

hair flash meso

Pantenol, krzem organiczny, kwas hialuro-
nowy, pierwiastki śladowe, kwas pirogro-
nowy, biotyna, antyoksydanty, naturalne 
ekstrakty rewitalizują suche i uszkodzone 
włosy.

adipoless meso

Dezoksycholan i fosfatydylocholina nisz-
czą adipocyty i redukują miejscowo odkła-
dający się tłuszcz.

adipofit meso

Lipaza, hialuronidaza, naturalne ekstrakty, 
kofeina, karnityna, tauryna stymulują pro-
ces lipolizy i redukcję cellulitu.

lipodrain meso

Organiczny krzem, wyciąg z karczocha, ku-
maryna, trokserutyna aktywują drenaż pły-
nów w przypadku uczucia ciężkich nóg lub 
po kuracji preparatem adipoless.



usieciowany kwas hialuronowy

Iniekcja preparatem kwasu hialuronowego to popularna kuracja przynosząca natychmia-
stowe i długotrwałe efekty. Zabieg jest bezbolesny i trwa nie dłużej niż 30 minut. Produkt 
jest rozkładany przez organizm i nie powoduje działań niepożądancyh.

Nasze wypełniacze to wyroby medyczne klasy III oznaczone znakiem CE. Zapewniają 
najwyższe bezpieczeństwo i skuteczność. Stosowany w ich przypadku proces wytwa-
rzania z certyfikacją CE gwarantuje zachowanie sterylności oraz poziom endotoksyn 
bakteryjnych nie większy niż 0,2 EU/ml.

Niski poziom endotoksyn przekłada się na maksymalną redukcję występowania reakcji 
nadwrażliwości. Dodatkowo sieciowanie substancją BDDE wykazuje najniższy poziom 
toksyczności w porównaniu z innymi metodami sieciowania.



1. Nie pochodzi od zwierząt, jest hipoaler-
giczny, nie wymaga wykonywania tes- 
tów alergicznych przed podaniem.

2. Kwas hialuronowy stosowany w na-
szych wypełniaczach jest wytwarzany 
w oparciu o biofermentację objętego 
patentem szczepu bakterii nieszkodli-
wych dla ludzi.

3. Nasze wypełniacze mają wyższe stę-
żenie usieciowanego kwasu hialurono-
wego niż inne wypełniacze na rynku, ich 
skuteczność jest widoczna natychmiast 
po pierwszym zastosowaniu i utrzy- 
muje się przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyjątkowy proces wytwarzania i usie-
ciowania BDDE.

5. Łatwy w użyciu, lekki przepływ nawet 
przez cienkie igły.

6. Produkt bezbolesny.

7. Produkt czysty, optymalna tolerancja  
w skórze.

first lines ks15

Pierwsze zmarszczki i usta – naturalny 
efekt.

versatile ks20

Od średnich do głębokich zmarszczek.

Deep lines ks25

Głębokie bruzdy i zwiększenie objętości 
skóry w określonych miejscach.



 W twoim stylu jest tylko to,

www.esteva.plwww.ekseption.org

co najlepsze!


