
DERMATOLOGICZNY
RESURFACING SKÓRY
TERAPEUTYCZNA PIELĘGNACJA DOMOWA



PONAD 100-LETNIE DOŚWIADCZENIE
W MEDYCZNEJ TERAPII SKÓRY
pHformula to hiszpańskie laboratorium rodzinne, prowadzone 
przez farmaceutów i lekarzy od przeszło 4 pokoleń, dokładnie 
od 1898 roku. 

Od początku istnienia misją pHformula jest dostarczanie 
pacjentom innowacyjnych i najbardziej skutecznych rozwiązań 
do walki z różnorodnymi niedoskonałościami i problemami skóry.



TERAPEUTYCZNA ODBUDOWA 
NA WSZYSTKIE POTRZEBY TWOJEJ SKÓRY

pHformula to kompleksowa gama specjalistycznych 
preparatów przeznaczona do dermatologicznego 
resurfacingu skóry w każdym wieku, ukierunkowana 
na różne jej problemy, takie jak: 

•  starzenie –  A.G.E.
•  trądzik –  A.C.N.E.
•  przebarwienia –  M.E.L.A.
•  skóra naczynkowa i rumień –  C.R. Complex
•  rewitalizacja na bazie witaminy C –  V.I.T.A. C

 to kompleksowa gama specjalistycznych 

REWOLUCYJNA pHformula



DERMATOLOGICZNY
RESURFACING SKÓRY

Resurfacing obejmuje całokształt przemian zachodzących 
w powierzchownych i głębokich warstwach skóry, które mają na celu 
pobudzenie odnowy komórkowej, stymulację procesów naprawy 
i regeneracji skóry i w konsekwencji jej przebudowę - remodeling.

Rezultatem tych działań jest przywrócenie prawidłowych funkcji 
skóry, redukcja niedoskonałości i oznak starzenia, a także wyraźne 
i kompleksowe jej odmłodzenie.

ODMŁODZENIE SKÓRY PRZEZ ODBUDOWĘ
RESURFACING

Kwasy dermatologiczne, wykorzystywane do tej pory w pilingach 
do złuszczania skóry, znalazły nowe zastosowanie w terapeutycznej 
pielęgnacji skóry - RESURFACING.



KOMPLEKS PH-DVCTM

PH-DVCTM: INNOWACYJNY TRANSPORT 
SUBSTANCJI AKTYWNYCH W GŁĄB SKÓRY

Wszystkie preparaty pHformula zawierają unikalny 
kompleks dystrybucyjny o charakterze nośnika 
i promotora przenikania substancji aktywnych, który 
gwarantuje optymalny (najkorzystniejszy i najbardziej 
efektywny) transport i uwalnianie substancji 
aktywnych w skórze.

•   gwarantuje precyzyjne uwalnianie substancji 
aktywnych w odpowiednim miejscu 
w skórze i dzięki temu daje doskonałe 
efekty terapeutyczne 

•   chroni substancje aktywne przed utratą 
aktywności i działania

•   chroni skórę przed podrażnieniem 
i skutkami ubocznymi stosowania kwasów

Rys.1. Głębokość penetracji i gradient siły działania 
kwasów w skórze: A – powierzchowne pilingi 
chemiczne, B – resurfacing dermatologiczny 
pHformula.
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KATEGORIE
PRODUKTOWE

AKTYWNE KREMY
Profesjonalne produkty zapewniające 
codzienny piękny i zdrowy wygląd skóry.

•  VITA A cream
•  VITA B3 cream
•  VITA C cream
•  E.Y.E. recovery

PIELĘGNACJA POZABIEGOWA 
I OCHRONA SKÓRY
Produkty przywracające komfort skóry 
po zabiegach oraz chroniące przed 
szkodliwym działaniem UV.

•  P.O.S.T. resurfacing cream
•  U.V. protect cream SPF 30+
•  C.C. cream SPF 30+

DEMAKIJAŻ I OCZYSZCZANIE
Preparaty do codziennego 
specjalistycznego oczyszczania skóry
i demakijażu.

•  E.X.F.O. cleanse
•  F.O.A.M. cleanse

AKTWNE KONCENTRATY
Intensywnie działające koncentraty 
wspomagające i pogłębiające efekty terapii 
gabinetowej.

•  A.G.E. recovery
•  A.C.N.E. recovery
•  M.E.L.A. recovery
•  C.R. recovery
•  S.O.S. rescue oil



Delikatne mleczko do codziennego oczyszczania 
skóry i demakijażu. Usuwa martwy naskórek 
i zanieczyszczenia. Intensywnie wygładza 
i nawilża skórę, łagodzi podrażnienia. Umożliwia 
lepsze przenikanie do skóry składników 
aktywnych zawartych w serum i kremach. 
Odpowiednie także do demakijażu delikatnej 
okolicy oka. 

E.X.F.O. cleanse 250ml
•  Kwas laktobionowy
•  Mocznik
•  Pantenol (wit. B5)

Aktywna pianka do demakijażu i oczyszczania 
skóry. Dzięki naturalnej mieszance ekstraktu 
z aloesu i kwasu mlekowego, efektywnie 
oczyszcza, usuwa makijaż i zanieczyszczenia, 
jednocześnie działając kojąco. Łagodzi 
podrażnienia, głęboko nawilża i wygładza 
skórę. Odpowiednia do pielęgnacji każdego 
typu skóry, również wrażliwej i atopowej, 
a także do demakijażu oczu.

FOAM cleanse 150ml
•  Kwas mlekowy
•  Aloes
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Aktywny koncentrat o intensywnym działaniu 
przeciwstarzeniowym. Redukuje oznaki starzenia 
takie jak zmarszczki, szorstkość skóry, utrata 
nawilżenia i jędrności, skóra szara, matowa, 
pozbawiona blasku. Naprawia uszkodzenia skóry 
powstałe wskutek procesu starzenia, a także 
zapobiega powstawaniu nowych. Wygładza 
zmarszczki, napina i ujędrnia skórę. Poprawia 
jakość i elastyczność, gwarantując młody 
i wypoczęty wygląd każdego dnia.

Aktywny koncentrat o intensywnym działaniu 
przeciwtrądzikowym. Idealny do terapeutycznej 
pielęgnacji skóry trądzikowej, łojotokowej, tłustej, 
mieszanej, zanieczyszczonej i/lub skłonnej do 
zanieczyszczeń. Złuszcza i głęboko oczyszcza, 
redukuje przetłuszczanie się skóry i aktywne 
zmiany trądzikowe. Zmniejsza widoczność blizn 
i przebarwień pozapalnych. Działa przeciwzapalnie 
i antybakteryjnie.

 A.G.E. recovery 30ml
•  Retinol
•  Niacyna
•  Kwas pirogronowy

 A.C.N.E. recovery 30ml
•  Niacyna
•  Kwas migdałowy 
•  Laktoferyna



AK
TY

W
N

E 
KO

N
C

EN
TR

AT
Y

Aktywny koncentrat o intensywnym działaniu 
rozjaśniającym i wybielającym. Redukuje 
widoczność istniejących plam barwnikowych 
i przebarwień skóry o różnej etiologii - posłoneczne, 
melasma, pozapalne, a także przeciwdziała 
powstawaniu nowych. Wykorzystanie unikalnych 
właściwości kwasu fi towego gwarantuje 
wysoką skuteczność, a specjalistyczna ochrona 
przeciwsłoneczna pHformula (patrz: CC cream 
SPF 30+ lub U.V. protect SFP 30+) pozwala dłużej 
cieszyć się znakomitymi efektami terapii. 

 M.E.L.A. recovery 30ml
•  Kwas migdałowy
•  Niacyna
•  Kwas fi tynowy

Aktywny koncentrat do terapeutycznej 
pielęgnacji skóry naczyniowej, z rumieniem, 
wrażliwej i reaktywnej. Działa silnie 
przeciwzapalnie i łagodząco. Unikalne 
połączenie kwasu laktobionowego i retinolu  
odbudowuje kolagen w skórze oraz 
uszczelnia i naprawia naczynia krwionośne, 
zapobiegając ich pękaniu i rozszerzaniu 
się. Redukuje rumień i podrażnienia. Skóra 
odzyskuje gęstość i jędrność, naczynka są 
mniej widoczne, a rumień zredukowany.

 C.R. recovery 30ml
•  Retinol
•  Niacyna
•  Kwas laktobionowy



Aktywny koncentrat 2w1: więcej niż serum i więcej 
niż olej! Dwufazowy preparat przeznaczony do 
specjalistycznej pielęgnacji i regeneracji skóry po 
intensywnych zabiegach medycyny estetycznej, 
dermatologicznych i kosmetologicznych, 
tj. laseroterapia, mezoterapia, resurfacingu 
pHformula, pilingi medyczne. Mix olejków 
w technologii „second skin eff ect” (efekt „drugiej 
skóry”) gwarantuje terapeutyczne działanie 
okluzyjne, przyspiesza gojenie i regenerację 
naskórka. Redukuje dyskomfort po zabiegu, działa 
przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, zapewniając 
dodatkowe silne działanie anti-aging – redukcję 
zmarszczek i wygładzenie skóry. 

S.O.S. rescue oil 30ml
•   Mix olejków: arganowy z kwasem ferulowym, 

sezamowy i ze słodkich migdałów
•  Przeciwzapalny wyciąg z alg
•  Witaminy C i E
•  Heksapeptyd-8

NOWOŚĆ



Aktywne serum na bazie witaminy C, kwasu 
hialuronowego i peptydów mimetycznych. Dzięki 
unikalnej kompozycji 3 różnych form witaminy 
C intensywnie rozświetla, rozjaśnia i rewitalizuje 
skórę. Peptydy mimetyczne zapewniają szybkie 
i intensywne wygładzenie i napięcie skóry, a kwas 
hialuronowy i GAGs głębokie i długotrwałe 
nawilżenie. Polecane do wszystkich rodzajów 
skóry, szczególnie dla osób z szarą, matową 
i pozbawioną blasku skórą, widocznymi 
oznakami starzenia, nierównomiernym kolorytem, 
a także jako intensywna terapia zapobiegająca 
przedwczesnemu starzeniu się skóry.  Doskonałe 
do skór naczyniowych –uszczelnia i uelastycznia 
naczynia krwionośne, zapobiega pękaniu.

VITA C serum 30ml
•    VITA C complex: 3 różne formy witaminy C
•    kwas hialuronowy i GAGs
•    peptydy mimetyczne
•    C2C complex

NOWOŚĆ
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Aktywny krem o silnym działaniu naprawczym 
i przebudowującym skórę. Gwarantuje doskonałe 
efekty anti-aging w każdym wieku i przy każdym 
rodzaju skóry. Pobudza syntezę kolagenu, elastyny 
i naturalnego kwasu hialuronowego w skórze. 
Redukuje zmarszczki, zagęszcza i ujędrnia skórę, 
koryguje owal twarzy. Doskonały również w terapii 
skóry trądzikowej. Reguluje pracę gruczołów 
łojowych i widzialnie sebum. Rekomendowany 
również do aktywnej pielęgnacji terapeutycznej 
skóry naczyniowej- powoduje naprawę i syntezę 
kolagenu w ściankach naczyń włosowatych, przez 
co uszczelnia je i uelastycznia, redukując tym 
samym rumień.

VITA A cream 50ml
•  Retinol + Niacyna 
•  Kwas pirogronowy
•  Kompleks nawilżająco-odżywczy 24h®

VITA B3 cream 50ml
•  Niacyna (wit. B3)
•  Kwas mlekowy
•  Kompleks nawilżająco-odżywczy 24h®

Aktywny krem o silnym działaniu naprawczym 
i przeciwzapalnym. Idealny w terapii skóry 
naczyniowej, rumieniowej i z trądzikiem różowanym 
– redukuje rumień i zwalcza przyczynę jego 
powstawania. Koi, rozjaśnia, wygładza i głęboko 
nawilża. Doskonały również w terapii skóry 
z problemem trądziku pospolitego – redukuje 
aktywne zmiany trądzikowe i dzięki właściwościom 
przeciwzapalnym zapobiega powstawaniu 
nowych. Idealny dla nastolatków i osób o skórze 
wrażliwej lub w trakcie terapii dermatologicznej. 
Działa terapeutycznie, doskonale koi podrażnienia 
i głęboko nawilża skórę. 



VITA C cream 50ml
•  Witamina C 
•  Kwas mlekowy
•  Kompleks nawilżająco-odżywczy 24h®

E.Y.E. recovery 20ml
•  THPE
•  Kompleks peptydów mimetycznych
•  Chrysinamide

Aktywny krem o silnym działaniu antyoksydacyjnym 
i rewitalizującym skórę. Zawiera kwas askorbinowy 
– czystą witaminę C, która czyni go genialnym 
w dwóch wskazaniach: anti-aging i skóra 
naczyniowa, jako prewencja. Synergia działania 
witaminy C i kwasu mlekowego gwarantuje 
silną stymulację produkcji kolagenu w skórze 
i naczynkach włosowatych. Skóra odzyskuje 
właściwą strukturę i gęstość, poprawia się jej 
napięcie, zmarszczki są zredukowane. Rumień 
skóry naczyniowej ustępuje, naczynka stają 
się uszczelnione i bardziej elastyczne. Idealny 
w każdym wieku i przy każdym rodzaju skóry. 
Rewitalizuje, napina, dodaje blasku i rozświetla. 

Aktywny krem o działaniu 3w1 do stosowania 
w okolicy oczu, także na powiekę górną: 
•  redukuje obrzęki i ujędrnia
•  redukuje zmarszczki i liftinguje 
•  redukuje cienie pod oczami i rozjaśnia

Stanowi doskonałe uzupełnienie zabiegów 
estetycznych.  Doskonale nawilża, nie 
podrażniając i nie wywołując dyskomfortu. 
Idealny nawet dla osób z bardzo dużą 
wrażliwością okolicy oka.
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Aktywny krem przyspieszający regenerację skóry 
po zabiegach. Łagodzi i koi podrażnienia, redukuje 
dyskomfort. Zabezpiecza skórę przed szkodliwym 
wpływem czynników zewnętrznych. Doskonały 
do skóry wrażliwej, podrażnionej i reaktywnej. 
Idealny dla mężczyzn po goleniu. Gwarantuje silne 
i długotrwale nawilżenie, wygładza i uelastycznia 
skórę. Rekomendowany po wszelkiego rodzaju 
zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, 
dermatologii i kosmetologii.

P.O.S.T. resurfacing cream 20ml
•  Retinol
•  Niacyna
•  Kwas pirogronowy

Aktywny krem ochronny. Skutecznie 
i długotrwale zabezpiecza skórę przed 
nadmiernym promieniowaniem UVA i UVB. 
Posiada szerokie spectrum działania – 
działa fotoprotekcyjnie,  antyoksydacyjnie, 
przeciwzapalnie i anti-aging. Do stosowania 
jako ochrona dla każdego rodzaju skóry. 

U.V. protect SPF 30+ 50ml
•  Filtry UVA i UVB
•  Olej z dzikiej róży



Aktywny krem ochronny z pigmentem kryjącym. 
Skutecznie i długotrwale zabezpiecza skórę 
przed nadmiernym promieniowaniem UVA i UVB. 
Wykazuje działanie 3w1. Działa fotoprotekcyjnie,  
antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i anti-aging. 
Dzięki zawartości pigmentów mineralnych delikatnie 
kryje, wyrównuje koloryt i koryguje niedoskonałości. 
Intensywnie rozświetla skórę i dodaje blasku. 
Odpowiedni dla każdego typu cery. 

C.C. cream SPF 30+ 50ml
•  Filtry UVA i UVB
•  Witamina C
•  Retinol

PI
EL

ĘG
N

AC
JA

 P
O

ZA
BI

EG
O

W
A 

I O
C

H
RO

N
N

A 
SK

Ó
RY



SPECJALISTYCZNE 
ZABIEGI 
TERAPEUTYCZNE

  pHantastic C - ROZŚWIETLENIE

Zabieg natychmiastowo rozjaśniający skórę. 
Intensywne odświeżenie, oczyszczenie 
i rozświetlenie skóry

WSKAZANIA:
•   skóra szara, matowa i pozbawiona blasku
•  fotostarzenie 
•   pierwsze oznaki starzenia chronogenicznego 
•   niejednolity koloryt skóry
•   zabieg bankietowy - natychmiastowe 

odświeżenie, rozświetlenie i napięcie skóry

pHformula to kompleksowe rozwiązanie dla 
każdego problemu skóry. Spersonalizowana 
i indywidualnie dobrana przez specjalistę terapia, 
zapewnia spektakularne efekty - w wyniku 
przebudowy struktury skóry, odzyskuje ona 
swoje prawidłowe funkcje, stając się zdrowsza, 
wyraźnie odmłodzona i promienna. 

O szczegóły zapytaj w dobrych gabinetach 
kosmetycznych i medycyny estetycznej.



  pHenomen A.G.E. - ODMŁODZENIE

Intensywny zabieg przeciwstarzeniowy 
o natychmiastowym działaniu napinającym 
i wygładzającym skórę. Bardzo intensywne 
odmłodzenie i przebudowa skóry. Unikalne 
połączenie substancji aktywnych gwarantuje 
doskonałe efekty w każdym wieku. 

WSKAZANIA:
•   fotostarzenie: skóra szara, matowa, niejednolity 

koloryt skóry, uszkodzenia posłoneczne
•   starzenie chronogeniczne o różnym stopniu 

nasilenia objawów: zmarszczki, odwodnienie 
skóry, wiotkość i utrata jędrności, zaburzenia 
w owalu twarzy, zmiany w pigmentacji

Dostępne są również rozszerzone wersje 
zabiegu pHenomen AGE: pHenomen AGE C+ 
wzmocniony aktywną witaminą C i pHull AGE - 
wzmocniony aktywną witaminą C i poprzedzony 
chemi-abrazją.

  pHenomen A.C.N.E. - TRĄDZIK

Intensywny zabieg przeciwtrądzikowy, redukujący 
zmiany trądzikowe o różnej etiologii. Oczyszcza 
skórę, reguluje pracę gruczołów łojowych, 
zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, 
redukuje widoczność blizn i przebarwień 
potrądzikowych. Gwarantuje doskonałe efekty 
w każdym wieku i przy każdym typie skóry. 

WSKAZANIA:
•   skóra trądzikowa: zmiany o różnej etiologii 

i różnym stopniu nasilenia objawów; twarz i ciało
•   skóra mieszana, tłusta i łojotokowa
•   skóra zanieczyszczona i/lub skłonna do 

zanieczyszczeń
•   powikłania potrądzikowe: blizny i przebarwienia 

pozapalne

Dostępne są również rozszerzone wersje zabiegu 
pHenomen ACNE: pHenomen ACNE C+ 
wzmocniony aktywną witaminą C i pHull ACNE 
- wzmocniony aktywną witaminą C i poprzedzony 
chemi-abrazją.



    pHenomen C.R. complex 
- NACZYNKA I RUMIEŃ 

Specjalistyczna terapia skóry naczyniowej 
i wrażliwej, a także z trądzikiem różowatym. 
Wykazuje intensywne działanie anti-redness, 
redukuje rumień i zaczerwienienia, a także 
działa przeciwzapalnie i łagodząco w terapii 
trądziku różowatego. Wzmacnia ścianki naczyń 
krwionośnych, uszczelnia je i uelastycznia, dzięki 
czemu zmniejsza ich widoczność i zapobiega ich 
uszkodzeniom. 

WSKAZANIA:
•    skóra naczynkowa 
•    rumień, chroniczne zaczerwienienie skóry
•    skóra wrażliwa, reaktywna, atopowa, 
•    trądzik różowaty

Dostępna jest również rozszerzone wersja zabiegu 
pHenomen CR COMPLEX: pHenomen CR 
COMPLEX C+ wzmocniony aktywną witaminą C. 

    pHenomen M.E.L.A.
- PRZEBARWIENIA

Intensywna terapia redukująca przebarwienia 
i przywracająca jednolity koloryt skóry. Wyjątkowo 
bogaty skład substancji aktywnych wykazuje 
silne działanie rozjaśniające, ale również 
przeciwstarzeniowe i odmładzające. 

WSKAZANIA:
•   przebarwienia o różnej etiologii (posłoneczne, 

melasma, pozapalne) i różnym stopniu 
nasilenia zmian

•   niejednolity koloryt skóry
•   skóra palacza, skóra szara, matowa, 

chropowata
•   zmarszczki, skóra wymagająca 

natychmiastowego rozświetlenia, rozjaśnienia 
i blasku

Dostępne są również rozszerzone wersje zabiegu 
pHenomen MELA: pHenomen MELA C+ 
wzmocniony aktywną witaminą C i pHull MELA 
- wzmocniony aktywną witaminą C i poprzedzony 
chemi-abrazją. 



TERAPEUTYCZNA PIELĘGNACJA DOMOWA 
PHFORMULA

KATEGORIE 
PRODUKTÓW

PRODUKT 
REKOMENDOWANY

TYP SKÓRY
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Oczyszczanie
E.X.F.O. cleanse
F.O.A.M. cleanse

Aktywne 
koncetraty

A.G.E. recovery
A.C.N.E. recovery
M.E.L.A. recovery
C.R. recovery
S.O.S. rescue oil

Aktywne kremy

VITA A cream
VITA B3 cream
VITA C cream
E.Y.E. recovery

Pielęgnacja 
specjalistyczna 
i ochrona skóry

P.O.S.T. resurfacing 
cream
U.V. protect SPF 30+
C.C. cream SPF 30+



TCA TOUCH
gdy piling to za mało!

Wykonaj serię 3 zabiegów TCA TOUCH
i odbierz w prezencie
miesięczną pielęgnację domową TCA TOUCH
– aktywnie wzmacniaj i przedłużaj efekty zabiegów 
profesjonalnych 

BEAUTYMED
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23 lok.126
tel. +48 (22) 642-10-00, biuro@beautymed.pl, www.beautymed.pl

•  intensywne odmłodzenie skóry
•  redukcja blizn
•  redukcja przebarwień


