
BIOREWITALIZACJA SKÓRY 

BEZ INIEKCJI, BÓLU  I 

O KAŻDEJ PORZE ROKU 



produkt kosmetyczny tylko do 
profesjonalnego użytku

(w trakcie certyfikacji wyrób
medyczny klasa I *)



Zupełnie nowa formuła 

Oryginalny skład : 

• MCA 33% (kwas monochlorooctowy) 

• UREA PEROXIDE (CH6N2O3)
(Wodoronadtlenek mocznika)0,5% 

• KOJIC ACID 5% (kwas kojowy)

• MANDELIC ACID 5% (kwas migdałowy) 

• Antyoksydanty 



Kluczowy składnik 
formuły = MCA + 
(CH6N2O3) 

• Kwas monochlorooctowy (MCA) z rodziny znanego doskonale w 
kosmetyce kwasu trójchlorooctowego (TCA), jednak w połączeniu z 
CH6N2O3 o innych właściwościach, efekcie zabiegu i wskazaniach . 

• Działanie silnie stymulujące skórę do produkcji kolagenu, ale BEZ 
FROSTU!!!

• Wodoronadlenek mocznika potocznie nazywany suchą wodą 
utlenioną (CH6N2O3)  w składzie zawiera nadtlenek wodoru i 
mocznika w proporcjach 1:3

• w formule JPX3bio CH6N2O3 ma za zadanie po pierwsze modulować 
działanie MCA, tak by formuła nie powodowała zewnętrznych skutków 
w postaci bólu w trakcie zabiegu, frostu, intensywnego złuszczania, 
zaczerwienienia, obrzęku, które występują przy zabiegach z TCA  tym 
samym  eliminując  czas potrzebny na rekonwalescencję i wykluczenie 
z życia społecznego. 

• Formuła działa na poziomie skóry właściwej, gdzie bardzo silnie 
stymuluje neokolagenezę, aktywuje czynnik wzrostu keratynocytów i 
moduluje proces zapalny. 



Pozostałe 
składniki 

• Kwas kojowy (5-hydroksy-2-(hydroksymetylo)-4H-pirano-4-on) jest związkiem 
chemicznym naturalnego pochodzenia. Jest produkowany przez wiele gatunków 
grzybów i bakterii. Doskonały w leczeniu przebarwień. Mechanizm działania opiera 
się na ograniczeniu produkcji melaniny poprzez inhibicję działania tyrozynazy –
enzymu uczestniczącego w procesie syntezy wspomnianego barwnika. 

• Oprócz  własności depigmentacyjnych wykazuje także działanie antybakteryjne oraz 
zapobiega powstawaniu wolnych rodników. Preparaty zawierające ten składnik nie 
tylko rozjaśniają przebarwienia, ale działają również przeciwzmarszczkowo i 
nawilżająco.

Stężenie 5% 

• kwas migdałowy, oprócz złuszczania skóry, ma działanie nawilżające. Pomaga w 
utrzymaniu promiennego stanu skóry, działa antybakteryjnie i zwalcza oznaki 
starzenia. Oprócz spłycania blizn i zmarszczek, kwas migdałowy pomaga w 
stymulacji produkcji kolagenu w skórze. Ma silne działanie odświeżające. Kwas 
migdałowy wyraźnie poprawia koloryt cery rozjaśniając ją, reguluje łojotok i 
pomaga w walce z trądzikiem.

Stężenie 3%

• Kwercetyna – bardzo silny antyoksydant 

• Stężenie 0,2%  



Wskazania  

• Dzięki synergistycznemu działaniu składników biostymulator działa 
rewitalizująco na skórę twarzy i ciała. JPX3 bio - nie powoduje łuszczenia, 
zaczerwienienia i obrzęku, stymuluje procesy odnowy i regeneracji w 
głębokich warstwach skóry właściwej indukując produkcję kolagenu. Działa 
również rozjaśniająco, zmniejszając przebarwienia. Bezpośrednio po aplikacji 
następuje natychmiastowy wizualny i odczuwalny przez pacjenta efekt 
nawilżenia . 

SKÓRA TWARZY I CIAŁA 

• Wiotkość 

• Szara, ziemista, z nierównościami pozbawiona blasku cera 

• Zmiany po trądzikowe (przebarwienia pozapalne, blizny) 

• Rozszerzone pory, zaskórniki 

• Blizny i rozstępy 

• Fotostarzenie 

• Hiperkeratoza 

• Jako element leczenia różnego rodzaju przebarwień 



Przeciwwskazania 
/ działania 
niepożądane/ 
środki 
ostrożności  

Przeciwwskazania

• skóra podrażniona i skłonna do podrażnień/alergii

• skóra zmieniona zapalnie (w tym łojotokowe zapalenie skóry) 

• alergia na składniki preparatu 

• ciążą i karmienie piersią 

Działania niepożądane 

• Złuszczanie lub/ i suchość: może pojawić się przy pierwszej aplikacji na bardzo cienką skórę . 
Znika po 2-3 dniach. Zaleca się stosowanie kremu nawilżającego kilka razy dziennie. 

• Zaczerwienienie: może pojawić  w przypadku skóry bardzo delikatnej. Nie nakładać kolejnych 
warstw. Zaaplikować krem łagodzący i zalecić częste stosowanie kremu łagodzącego w domu. 

• Bardzo silne zaczerwienienie i pieczenie po nałożeniu preparatu może wystąpić w przypadku 
zastosowania na skórę podrażnioną lub  skłonną do podrażnień. Należy zaprzestać 
kontynuowania zabiegu, spłukać obficie wodą. Osuszyć. Nałożyć krem łagodzący. Zmiany 
powinny ustąpić w przeciągu 2-3 godzin. 

• Zaczerwienienie po kilku godzinach/dniach po zabiegu, rozproszone lub rozlane. Należy 
wprowadzić leczenie miejscowe sterydowe i wysoką ochronę przeciwsłoneczną.

• Świąd i wysypka pojawiające się po kliku dniach po zabiegu są bardzo rzadkie i mogą być 
wynikiem uczulenia, najczęściej na kwas kojowy. Należy wprowadzić leczenie miejscowe 
sterydowe i wysoką ochronę przeciwsłoneczną. 



działania 
niepożądane/ 
środki 
ostrożności 

• stan zapalny występujący z zaczerwienieniem i/lub obrzękiem ograniczonym do 
obszaru leczonej skóry  prawdopodobnie są spowodowane podrażnieniem skóry, 
która w momencie aplikacji mogła wydawać się całkowicie nienaruszona (zapalenie 
skóry podkliniczne, niedawne woskowanie itp.). Przepisać krem steroidowy.

• Pojawienie się ciemniejszych  zaokrąglonych miejsc w ciągu dwóch dni: jest 
spowodowane wysuszeniem bardziej pogrubionych obszarów skóry. Znikają 
samoistnie (złuszczają się) w przeciągu kilku dni .

• Środki ostrożności : 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, które powodują trwałe zapalenie      
(rumień trwający dłużej niż jeden dzień), istnieje ryzyko przebarwienia u 
predysponowanych osób, wynikające nie bezpośrednio z powodu kwasu 
chlorooctowego, ale samego rumienia. Monitoruj pacjentów, upewniając się, że nie 
wystawiają się na słońce, że używają ochrony przeciwsłonecznej o wysokim stopniu 
ochrony i używają zgodnie z zaleceniem inhibitorów tyrozynazy (konieczna ciągłość 
leczenia) .

W przypadku przedostania się do spojówki należy obficie wypłukać wodą .



Środki 
ostrożności 

• Rozpocznij aplikacje na niewielkim obszarze skóry. Pojawi się delikatne mrowienie. 
Jeżeli pacjent poczuje jednak silne pieczenie to znaczy, że ma podrażniona skórę. 
Należy zmyć preparat wodą. Nałożyć krem łagodzący (np. CPX CARE MOISTURIZING 
RESTORATIVE CREAM for dry skin) i zakończyć procedurę. 

• Unikać podawania w okolicy oczu, zwłaszcza dolnej powieki i poduszeczek pod oczami. 
W tym  przypadku może wystąpić obrzęk, który utrzyma się przez klika dni. 

• Zachowaj odpowiedni odstęp czasu między zabiegiem golenia czy woskowania, a JPX3 
bio .

• Nie używaj lateksowych rękawiczek.

• Nie stosuj na okolice z łojotokowym zapaleniem skóry (np. boki nosa).

• Nie stosuj w kącikach ust jeżeli są podrażnione.

• Zachowaj szczególną ostrożność w okolicy pod piersiami, gdzie skóra może być 
zmacerowana.

• UWAGA: w przypadku skóry łojotokowej, bądź ze skłonnością do trądziku, szczególnie 
w delikatnych okolicach (np. wokół ust) nakładaj maximum 2 warstwy produktu i 
bardzo delikatnie, zbyt silny masaż zmacerowanej przez zmiany chorobowe skóry  
może spowodować powstanie blizn. 



Zabieg

Procedura

1. Umyj i odtłuść skórę. Wysusz. 

2. Nałóż małą ilość produktu na leczoną  skórę  i wmasuj za pomocą pędzla lub 
odpowiedniego masażu aż do całkowitego wchłonięcia. 

3. Ilość produktu na 1 nałożenie to : 0,7-1ml na 1 okolicę, np. twarz, szyję itd. 

4. Powtórz aplikację 1 x jeżeli skóra jest cienka, 2-3 x jeżeli jest gruba, aż do 
osiągnięcia widocznego i wyczuwalnego napięcia skóry. 

5. Stosując preparat na twarz omijaj okolicę oczu. 

6. Zmyj pozostałości produktu wacikiem obficie nasączonym wodą. Spłucz twarz 
pod bieżącą wodą.

( Już na tym etapie pacjent czuje gładką i jędrną skórę ) 

7. Nałóż odpowiedni dla danej cery krem łagodzący, który odbuduje warstwę 
lipidową skóry, nawilży i zredukuje ewentualne zaczerwienienie (np. CPX CARE 
MOISTURISING CREAM)  

8. Zaleć pacjentowi stosowanie odpowiedniego kremu ( np. CPX CARE 
MOISTURISING CREAM) 2-3 razy dziennie w pierwszym dniu zabiegu i 1-2x w 
kolejnych.  Zaleć profilaktykę anty UV. 

Częstotliwość 

1 x na 10 dni 4- 5 razy 



Zabieg okolicy 
skóry dekoltu i 
piersi 

Wskazanie : 

• Photoaging, atroficzna skóra u pacjentów w średnim i zaawansowanym wieku.

Częstotliwość sesji : 

• 4-6 sesji co 7-10 dni .

Metoda aplikacji 

• Nakładaj produkt na dekolt i na góry kwadrant skóry piersi za pomocą specjalnego 
pędzla lub masażu w nitrylowych rękawiczkach 

• Powtórz czynność w momencie kiedy czujesz, że pędzel czy rękawiczka przestają mieć 
poślizg . Powtarzaj czynność 2-4 razy aż poczujesz, że skóra jest już napięta. 

• Spłucz obficie wodą, wysusz i nałóż odpowiedni krem (np. CPX CARE MOISTURIZING 
CREAM). Zaleć stosowanie kremu w domu min. 1 x dziennie. 



Rozstępy 

Wskazania 

• Rozstępy świeże i stare (białe i różowe). W przypadku starych można stosować w 
połączeniu z laserem frakcyjnym. 

• Częstotliwość sesji 

1 x w tygodniu 5-15 sesji. 

• Metoda aplikacji 

• Wcieraj za pomocą odpowiedniej szczotki (pędzla) wzdłuż rozstępu 

• Powtarzaj aplikacje aż do momentu kiedy dno rozstępu zostanie podniesione. To 
pojawi się po 3-5 powtórzeniach dla różowych i płytkich rozstępów i 5-10 dla 
pozostałych. 

• Zmyj pozostałości produktu wodą i nałóż odpowiedni krem (np.CPX CARE 
MOISTURIZING CREAM for dry skin).



Blizny 
zanikowe

Wskazanie :

• Świeże blizny zanikowe, czyli inaczej blizny wklęsłe, takie jak po trądziku, ospie, czasem po 
urazach. Leczenie można rozpocząć dopiero po kompletnej epitelializacji.

Częstotliwość sesji : 

• 3 x w tygodniu przez 4-8 tygodni, dopóki dno blizny nie zostanie uniesione i w momencie 
kiedy utrzyma się na pożądanym poziomie przez 15 dni, zakończyć leczenie. 

Metoda aplikacji 

• zamocz patyczek higieniczny (do ucha) w roztworze i pocieraj bliznę wzdłuż jej przebiegu 

• Powtarzaj aplikację aż dno blizny się uniesie .

• Zmyj wacikiem obficie nasączonym wodą. Wysusz. Nałóż odpowiedni krem (CPX CARE 
MOISTURIZING CREAM). 



MELASMA 

Częstotliwość sesji : 

• 1 aplikacja na 20/30 dni.

Metoda aplikacji : 

• Umyć skórę delikatnym mydłem. Wysuszyć. 

• Nałożyć JPX3 Bio 1-2 razy unikając zaczerwienienia.

• Nałożyć preparat do leczenia przebarwień na zmienioną okolicę i krem 
nawilżający na resztę twarzy (np.CPX CARE MOISTURIZING RESTORATIVE 
CREAM ).

• Nałożyć kem z wysokim filtrem UV(50+).

• Zalecić stosowanie kremów przeciw przebarwieniom w pielęgnacji domowej 
przez odpowiedni czas.

• Pacjent zawsze, niezależnie od pory roku musi stosować wysoką ochronę UV.



Łączenie z 
innymi 
zabiegami 

• Terapia fotodynamiczna (PDT)

• Nici (PDO)

• Karboksyterapia (CDT)

• Wypełniacze

• Mezoterapia 

• Osocze bogatopłytkowe

• Mikronakłuwanie

• Radiofrekwencja (RF)

• Lasery (oprócz typu fraksel) 



W połączeniu z 
mikronakłuwaniem (dermapen) 

• JPX3 aplikuje się na skórę 
przed nakłuwaniem 2-3razy i 
bezpośrednio po 1-2 razy. 

W połączeniu z nićmi biostymulującymi i 
PDO

Obrzęk tkanek spowodowany JPX3 bio
powoduje rozluźnienie skóry i łatwiejszą 
penetrację nici. 

• Zaobserwowano  mniejsze krwawienie i 
ból. 

• Zaobserwowano bardziej jednorodną 
stymulację. 

• JPX3 Bio musi być nałożony przed 
aplikacją nici i potem drugi raz po 3 
tygodniach.  



JPX3 bio + PRP w  
leczeniu łysienia 

• Stwierdzono, że JPX3 Bio jest przydatny jako 
niespecyficzny środek do wstępnej stymulacji 
skóry głowy w leczeniu łysienia za pomocą  
PRP

• 2 kolejne stymulacje w odstępie 8 godzin:  
pierwsza z JPX3 Bio, druga z PRP

• Podwójna indukcja receptorów na czynniki 
wzrostu (PDFG)



W połączeniu 
z terapią 
laserową 

JPX3 Bio: 

• zmniejsza zagłębienia w skórze(np.blizny zanikowe), 
co sprawia, że wiązka lasera dociera na 
odpowiednią głębokość w każdym leczonym 
obszarze skóry jednakowo

• redukuje czas potrzebny do rekonwalescencji po 
laserze 

• Musi być aplikowany bezpośrednio przed zabiegiem 
laserowym 

• Podwaja efektywność stymulacji 



W połączeniu z 
mezoterapią

• Stosowanie w połączniu działają synergistycznie, 
efekt jest bardzo dobry. 

• 1° sesja JPX3 Bio + 1°mezoterapia 
biorewitalizująca

• 2° sesja : 2° JPX3 Bio

• 3° sesja : 3° JPX3 Bio + 2°mezoterapia 
biorewitalizująca

• 4° sesja: 4° JPX3 Bio 

• 5° sesja: 5° JPX3 Bio + 3°mezoterapia 
biorewitalizująca



Zdjęcia przed i po zabiegu ( zabiegach) udostępnione przez różne gabinety  













Dziękuję za uwagę


