
Den senaste trenden inom skönhet och 
anti-aging är TRX+T advanced kombinations-
peeling. Det är en behandling som passar alla 
hudtyper och kan utföras även under som-
martid då pH-värdet ligger nära hudens egna. 
Med TRX+T behandlar man främst ålders-
tecken och svårare pigment, smärtfritt. 

PRODUKTER

Peroxyses
En aktivator med 3% 
stabiliserad H2O2 
väteperoxid och hyalu-
ronsyra som förbereder 
huden inför kemisk 
peeling och förhindrar 
koagulering.

Melases TRX TCA  Peel
Kemisk peeling med TCA 
syra (tranexaminsyra 
och triklorättiksyra). 
Effektiv behandling mot 
pigmenteringar och 
anti-aging. 

Melases TRX Peel Booster
Boostar peelingens 
behandlingseffekt. 

Används vid behandling 
av pigmenteringar.

3-Retises Nanopeel 1%
Innehåller retinol sm gör 
att behandlingen når 
cellnivå.

SAMTLIGA INDIKATIONER

BESKRIVNING

Kombinationspeelingen TRX+T advanced innehåller 4 olika produkter: Peroxyses, TRX peel, 
TRX peel booster och 3-retises nanopeel 1%. Dem aktiva ingredienserna är TCA (triklorättik-
syra och tranexaminsyra) och väteperoxid. 

TRX+T advanced minskar pigmenteringar (även UV inducerade), förbättrar hudens skydds-
barriär genom att återfukta och reparera samt minskar ojämnheter som orsakats av kera-
tinocyter.



SAMTLIGA INDIKATIONER

UTFÖRANDE

Vi har satt ihop två olika behandlingsutföranden, ett för anti-aging och lyster och ett för 
pigmenteringar. 

Rengör huden ordentligt med Cleansing Milk och 
Degreasing solution från medi+derma. 

1. Applicera tre pump av Peroxyses, VIKTIGT! 
Utför en kraftig massage uppåt och tryck in 
produkten. Låt torka. 

2. Applicera ett lager med TRX TCA Peel med 
hjälp av en kompress. Låt torka in.
Avlägsna peelingen med en varm och fuktig 
handduk. 

Anti-aging & lyster Pigmenteringar

3. Avsluta med att försegla behandlingen 
med 3-Retises Nanopeel 1%. Då når 
behandlingen cellnivå. 

3. Applicera 2-3 lager med TRX Peel Boos-
ter med pensel. Låt torka in mellan varje 
lager.
Avsluta med att försegla behandlingen 
med 3-Retises Nanopeel 1%. Då når 
behandlingen cellnivå. 

4. Kunden kan tvätta det behandlade området efter 6-8 timmar. Rekommendera kunden att 
använda medi+dermas home care produkter + solskydd. Bra serier att använda är lyster 
(c-vitamin), Pigment eller torr hud (fukt). 

Behandlingen utförs i en kur på 4-6 behandlingar med 7-10 dagars intervall. För ännu bättre 
effekt kan man kombinera TRX+T advanced med micro-needling. Gör en micro-needling 
behandling var tredje gång. 
För att bevara resultatet och upprätthålla aktiv vävnadsstimulering krävs en behandling var 
3:e månad.
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