Usein kysytyt kysymykset

Miten pian täyteaineiden laiton jälkeen voidaan tehdä Dermapen hoito?
Kerrothan aina hoitajallesi jos suunnittelet tai olet käynyt täyteainehoidoissa. Ei ole olemassa kliinisiä todisteita, etteikö mikroneu-

Miksi valita Dermapen 4TM?

laushoitoa Dermapen 4 laitteella voisi tehdä välittömäti ennen tai

Dermapen 4 on vuosituhannen läpimurto, joka hyödyntää kohti-

jälkeen toimenpiteen.

suoraa neulauspäätä. Dermapen 4 liikkuu iholla kivuttomasti, luoden miljoonia mikrokanavia ihoon ja käynnistäen ihon luonnollisen

Kuinka nopeasti hoitotulokset ovat nähtävissä?

korjausprosessin. Dermapen 4 mahdollistaa jopa 80 % tehokkaam-

Hoidon tulokset ovat nähtävissä heti ensimmäisen hoidon jälkeen.

man aktiiviainesosien kuljettamisen syvälle ihon kerroksiin. Derma-

Merkittävät ja pitkäkestoiset hoitotulokset ovat nähtävillä 3-6 hoi-

pen 4 on 104 % nopeampi kuin muut mikroneulauslaitteet.

tokerran jälkeen (2-8 viikon hoitovälillä). Ihosi kunto tulee paranemaan jopa 6-12 kuukautta hoitojen jälkeen, varsinkin jos hoitojak-

Mikroneulaus edistää arvetonta parantumista ja uudistaa kollagee-

soosi yhdistetään suositellut Dp Dermaceuticals kotihoitotuotteet.

ni- ja elastiinituotantoa kudoksessa. Dermapen 4:llä voidaan hoitaa
sekä vahvoja että herkkiä ihoalueita, kuten silmänympärystä, huu-

Kuinka nopeasti iho palautuuu hoidon jälkeen?

lia, korvalehtiä ja nenää.

Hoidossa ei ole varsinaista palautumisaikaa, mutta iholla esiintyy
ykeensä punoitusta ja kiristävää tunnetta 1-2 vuorokauden ajan hoidon jälkeen. Suurin osa asiakkaista voi palata normaaleihin rutiinei-

Onko hoito kivulias?

hin välittömästi hoidon jälkeen.

Dermapen 4 aiheuttaa vähemmän traumaa ja vaurioita ihoon. Siksi Dermapen4 aiheuttaa myös vähemmän kipua, turvotusta ja ve-

Dp Dermaceuticals Cover RecoverTM suojaa ja hoitaa ihoa sekä peit-

renvuotoa, joten se on turvallisempi, kuin monet invasiivisemmat

tää punoitusta heti hoidon jälkeen.

hoitovaihtoehdot.
Lyhyillä neulapituuksilla neulatessa hoito on kivuton.

Miten minun tulisi valmistella iho ennen Dermapen4 -hoitoa?

Varaa aikasi sertifioidulta Dermapen 4
-asiantuntijaltasi jo tänään!

Maksimaalisten hoitotulosten saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään hoitajasi sinulle suosittelemia Dp Dermaceuticals kotihoitotuotteita 2-3 viikkoa ennen ja jälkeen Dermapen 4 hoitoa.
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Kuinka monta hoitokertaa suositellaan hoidettaessa ikääntyvää
Elvyttävä hoito

3-6 hoitokertaa

6-8 viikon välein

Aknearvet

4-6 hoitokertaa

6-8 viikon välein

Raskausarvet

4-8 hoitokerta

6-8 viikon välein

Hyperpigmentaatio 4-6 hoitokertaa

2-4 viikon välein

Pinnallisia hoitoja suositellaan otettavaksi 4 hoidon sarjana,
1 hoito/2-3 viikon välein.

Product Code: DP4-BROCH-B2C

ihoa, aknearpia, raskausarpia? (yleisohje)

Uudista ihosi

dermapenTM & dp dermaceuticalsTM
Akne
Hyla Active & Brite Lite

Arvet

Yli miljoona
maailmalla suuren suosion
saavuttanutta hoitoa.
Tuhannet hoitolat ylistävät
Dermapenin ainutlaatuista teknologiaa
uudistaa ihosi,
ilman pitkää palautumisaikaa.

Hyla Active & Retinal Active

Pigmentaatio
Hyla Active & Brite Lite

Ikääntynyt iho & Aurinkovauriot
Hyla Active & Antioxidant Cocktail

soveltuu seuraavien
alueiden käsittelyyn:

Raskausarvet
Hyla Active & Retinal Active

Hienot juonteet
ja rypyt

Akne

Arpien
hoito

Ihon
kiinteytys

Coverage, Recovery & SPF
Cover Recover – saatavilla 6 eri sävyä

Raskausarvet

Pigmentaatio

Laajentuneet
ihohuokoset

sekä useisiin muihin hoitoaiheisiin.

Ennenaikainen
hiustenlähtö

Ennen, jälkeen ja Dermapen 4 hoitojen yhteydessä.
Anti-ageing ja korjaava kotihoito
Hoitajasi kertoo sinulle lisää Dp Dermaceuticals kotihoitotuotteista ja suosittelee sinun ihollesi sopivat
Dermapen 4 hoidot sekä kotihoitotuotteet.

