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Introduktion
iS CLINICALs PRODIGY PEEL “P2” SYSTEM og PRODIGY PEEL PRO “P3” 
SYSTEM er designet til at give en mere glat og jævn hudtone med masser 
af glød og med minimal downtime. Denne minimalt invasive peel-behandling 
med forskelige styrker, er målrettet til at korrigere mindre uregelmæssigheder 
i huden, såsom fine linjer og rynker, ujævn hudtone og udslæt.

PRODIGY PEEL “P2” SYSTEM
PRODIGY PEEL “P2” SYSTEM er en kemisk peel, som kombinerer resor-
cinol, mælkesyre, salicylsyre og citronsyre og er derfor målrettet mod flere 
hudproblemer, såsom mild til moderat ældning af huden, mild akne samt 
hyperpigmentering. Disse ingredienser er kombineret med en kraftfuld ”boo-
ster”, som har en avanceret form af salicylsyre. Tilsammen hjælper disse 
ingredienser med til at fremme behandlingsresultaterne sammenlignet med 
andre kemiske peels. På grund af den innovative formel, er der mindre risiko 
for uregelmæssigheder i pigment og kan derfor bruges på alle hudtyper, selv 
mørke hudtyper. 

PRODIGY PEEL PRO “P3” SYSTEM
PRODIGY PEEL PRO “P3” SYSTEM kombinerer resorcinol, mælkesyre og 
salicylsyre med en kraftfuld “booster”, der indeholder en avanceret form af 
salicylsyre, for at give en overfladisk til medium dybde kemisk peeling, som 
resulterer i en lysere og mere ungdommelig hudteint. 
Denne multitasking peel virker mod slaphed i huden, akne, hyperpigmente-
ring, fine linjer og rynker og en ujævn hudtone. Den kan bruges på de fleste 
hudtyper, men er mest velegnet til lyse hudtyper (Fitzpatrick type I, II, og III). 
Den er især velegnet til personer med hyperpigmentering, ældningstegn og 
ujævn hudoverflade. 
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Hvad er det særlige ved iS CLINICAL?
iS CLINICAL er en luksuriøs og eksklusiv hudplejeserie i cosmeceutical-ka-
tegorien, der udmærker sig ved udelukkende at være baseret på de reneste, 
bedste og naturlige botaniske ingredienser - der alle er klinisk testede og 
validerede. 
Serien er baseret på innovative formler og en avanceret antioxidantteknologi 
der danner grundlag for  markante og synlige forbedringer i hudens sundhed 
og kvalitet. 

Hvordan virker PRODIGY PEEL?
Både PRODIGY PEEL “P2” og PRO “P3” SYSTEM er designet til at peele og 
fjerne hudceller på en kontrolleret og jævn måde. Denne proces booster hu-
dens naturlige eksfolieringsproces og celledannelse. Celledannelsen er styr-
ket yderligere ved synergistiske effekter af de nærende ingredienser. 

Hvilke forbedringer kan jeg forvente at se med PRODIGY PEEL?
PRODIGY PEEL “P2” Systemets fordele inkluderer:

• Forbedringer på mild akne og synlige tegn på ældning, inklusiv fine linjer 
og rynker.

• Lysner hyperpigmentering og ujævn hudtone, hvilket resulterer i en revi-
taliseret hudteint.

• Eksfolierer og fjerner urenheder fra tilstoppede porer.

PRODIGY PEEL PRO “P3” Systemets fordele inkludere:
• Tydelig lysning af ujævn hudtone, inklusiv hyperpigmentering og æld-

ningstegn.
• Forbedringer af ujævn hud, såsom slaphed i huden, akne-ar, fine linjer 

og rynker. 
• Eksfolierer og fjerner urenheder fra tilstoppede porer.
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Hvordan adskiller PRODIGY PEEL sig fra andre kemiske peels?
De reneste og mest kraftfulde (af farmaceutisk renhed) ingredienser er kom-
bineret med den nyeste teknologi for at skabe en formel, som er ekstremt 
effektiv, men stadig skånsom for huden.

PRODIGY PEEL SYSTEM består af 3 trin, som er designet til at give den 
ideelle balance af korrigering og peeling ved en hudforyngelse: 

Trin 1: 
PRODIGY PREP væsken indeholder troldnød (Hamamelis), som giver en 
masse fordele for huden, modsat acetone, som typisk bruges (og som ofte 
giver irritation, rødmen og inflammation). 

Trin 2: 
PRODIGY PEEL ”P2” væsken består af fire kraftfulde syrer der synergistisk 
arbejder for at give en jævn eksfoliering samtidig med at bekæmpe hudpro-
blemer med mindre ”down time”.

ELLER

PRODIGY PEEL PRO ”P3” væsken består hovedsageligt af tre kraftfulde 
syrer, og er designet til at maksimere effekten ved at øge peeling og afskal-
ning på et dybere niveau.

Trin 3: 
PRODIGY BOOST væsken kombinerer nogle af de mest klinisk avancere-
de kemiske ingredienser, som virker ved at give et boost af peel’ens effekt, 
samtidig med at regenerering af huden styrkes.
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Hvordan foregår en behandling med PRODIGY PEEL?

Trin 1: Din hud vil i første omgang blive renset for at fjerne fedt og døde hud-
celler fra hudens overflade. Når huden er rengjort påføres PRODIGY PREP. 
Dette tager ca. 5 minutter. 

Trin 2: PRODIGY PEEL ”P2” eller PRO ”P3” påføres huden, hvorefter du vil 
kunne mærke, at det prikker i huden.

Trin 3: PRODIGY BOOST påføres, som er med til at booste peel’ens effekt, 
samtidig med at regenereringen af huden styrkes.

I ca. en uge efter behandlingen vil din hud gennemgå en fornyelsesproces, 
der bevirker, at det døde ydre hudlag vil forsvinde ved afskalning. Afhængig 
af din hud vil man måske kunne se afskalningen, og du vil mærke peelingen 
to til seks dage efter behandlingen. I den forbindelse kan der forekomme en 
let kløe og irritation, men det er vigtigt ikke at klø eller rive hudflagerne af. 
Derudover skal man undgå solen i dagene efter behandlingen.

Hvor ofte kan jeg behandles med PRODIGY PEEL?
PRODIGY PEEL “P2” behandlingen kan udføres så ofte som hver fjerde til 
ottende uge, eller efter behandlerens vurdering.

PRODIGY PEEL PRO “P3” behandlingen kan udføres så ofte som hver sjette 
til ottende uge, eller efter behandlerens vurdering. 

Det frarådes at udføre peel-behandlinger i sommermånederne, hvor man ofte 
ønsker at bruge tid udenfor eller hvor direkte soleksponering er svær at und-
gå.  
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Hvem kan behandles med PRODIGY PEEL?
PRODIGY PEEL kan anvendes af alle hudtyper. Det skal dog nævnes at slut-
resultatet afhænger af patientens hudtype. Din behandler kan svare på yder-
ligere spørgsmål og kan oplyse, hvilke resultater du kan forvente af en be-
handling med PRODIGY PEEL.

Hvis du har en eller flere af følgende lidelser bør du ikke få en PRODIGY PEEL  
behandling:

• Aktivt forkølelsessår, Herpes type I eller II, eller vorter i behandlingsom-
rådet*

• Skadet, solskoldet eller særlig sensitive hud
• Allergi eller sensitivitet overfor nogle af ingredienserne i PRODIGY PREP, 

PRODIGY PEEL P2, PRODIGY PEEL PRO P3 og eller PRODIGY BOOST
• Allergisk overfor aspirin (acetylsalisylsyre eller salicylater)
• Allergisk overfor idebenon
• Vitiligo
• Autoimmune sygdomme såsom psoriasis, lupus, rheumatoid arthritis, 

dermatomyositis, multipel sklerose, eller andre sygdomme som svækker 
immunforsvaret

• Inflammatorisk dermatitis inklusiv rosacea, seboroisk eksem, lupus, eller 
dermatomyositis

• Hyperpigmentering relateret til tidligere brug af hydroquinone-holdige 
produkter

• Patienter med arvæv (hypertrofiske ar) eller keloid formation

Derudover må PRODIGY PEEL ikke anvendes på gravide og ammende kvin-
der.

Hvilke bivirkninger kan der være forbundet med behandlingen?
En kemisk peeling, som PRODIGY PEEL kan forårsage en opblusning af 
herpes simplex hos personer, som tidligere har haft denne lidelse, akne, let 
rødmen, midlertidig forstærket eller nedtonet pigmentering eller en forbipas-
serende forøget følsomhed. Din behandler informerer dig om hvad du kan 
forvente efter behandlingen.

*Hvis patienten har en sundhedshistorik præget af forkølelsessår i ansigtet og/eller Herpes type 1 eller 2 
kan profylaktisk behandling med antivirale produkter (såsom Valtrex® eller Zovirax®) gennemføres. Pa-
tienten skal tage medicinen en til to dage inden behandlingen med den kemiske peel efter lægens anbefa-
linger. Behandling med antiviral skal fortsættes i syv dage efter den kemiske peeling eller så længe lægen 
anbefaler. 
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Instruktioner før behandling
For at opnå det bedste resultat, bør følgende produkter og behandlingsfor-
mer undgås:

På behandlingsdagen bør der ikke anvendes produkter, der udtørrer eller ir-
riterer huden inklusiv salicyl- og frugtsyreholdige produkter såsom glykolsyre.

48 timer inden en PRODIGY PEEL behandling skal følgende undgås:
• Neurotoksin-behandlinger (i.e., Botox, Xeomin, Dysport, etc.)

En uge inden en PRODIGY PEEL behandling skal følgende undgås:
• Hårfjerning med elektrolyse eller laser
• Voksbehandling
• Depilerende cremer
• Hudprodukter som er 100% ethyl alkohol-baserede
• Eksfolieringsprodukter eller ansigtsbehandlinger som virker irriterende på 
   huden inklusiv dermaplanning og microdermabrasion
• Retinoider såsom Tretinoin

En måned inden en PRODIGY PEEL behandling skal følgende undgås:
• Kemiske peelinger
• Microneedling
• Ikke-hud penetrerende (non-ablative) behandlinger
• Hud-penetrerende (ablative)/invasive behandlinger (såsom fraktioneret la-
ser, etc.)

6 måneder inden en PRODIGY PEEL behandling må man ikke have fået 
foretaget
• Ansigtskirurgi

Et år inden en PRODIGY PEEL behandling må man ikke have været i føl-
gende behandling:
• Isotretinoin behandling (aknebehandling)
• Kemoterapi eller strålebehandling
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Herudover bør du drøfte følgende omstændigheder med din behandler 
før en behandling med PRODIGY PEEL finder sted:
• Tager du medicin?
• Er du særligt følsom over for sollys?
• Er du tidligere blevet behandlet med en kemisk peel?
• Har du tidligere fået foretaget plastikkirurgiske indgreb?
• Hvorledes har din hudtilstand hidtil været?
• Har du tidligere lidt af virusinfektioner (herunder herpes simplex)?
Du bør møde op uden makeup og parfume. 
For mænd anbefales det, at barbering har fundet sted minimum 24 timer før 
behandling med PRODIGY PEEL.

Instruktioner efter behandling
Det bedste resultat af en behandling med PRODIGY PEEL opnås ved at følge 
nedenstående retningslinjer:

• Påfør huden iS CLINICAL Extreme Protect SPF30 eller Eclipse SPF50+ 
om dagen samt Sheald Recovery Balm om natten.

• Undgå at udsætte huden for direkte sollys de første 10 dage. Hvis det 
ikke kan lade sig gøre at undgå solen helt, kan du påføre huden UV-be-
skyttelse minimum SPF 30 så ofte som muligt. Undgå til hver en tid læn-
gerevarende udsættelse for sollys, især mellem kl. 10:00 og 15:00.

• Vær særligt opmærksom når du vasker ansigtet. Anvend et mildt rense-
produkt uden sæbe, såsom Cleansing Complex fra iS CLINICAL. Spørg 
din behandler til råds mht. andre renseprodukter.

• Modstå fristelsen til at klø eller skrabe i det behandlede område. Dette 
vil kunne skabe ar.

• Anvend ikke andre produkter, end de her nævnte til ansigtsbehandling i 
ugen efter behandlingen.

• Anvend ikke produkter indeholdende aktive ingredienser såsom alpha 
eller betahydroxy syrer eller A vitamin.

Hvordan får jeg mere at vide om behandling med PRODIGY PEEL?
Din behandler vil kunne besvare alle spørgsmål vedrørende behandling med 
PRODIGY PEEL. Skulle der alligevel opstå tvivl, kontakt da den danske for-
handler - NOSCOMED MEDICAL SUPPLY A/S.
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