Informacje o produkcie
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Derma Roller PROFESJONAL tytanowe 192 igły 0,5mm
Cena :
55,00 zł

49,00 zł
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Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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WIOSENNA PROMOCJA!!
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ZRÓB ZAKUPY ZA MIN 200ZŁ
A DO ZAMÓWIENIA DODAMY EXTRA PREZENT
Z NASZEGO SKLEPU
( WARTOŚĆ PREZENTU OK 30ZŁ)
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ZWALCZ JEDNYM urządzeniem: rozstępy,blizny,zmarszczki,cellulit
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Osiągnij w domu efekty jak po wizycie w salonie kosmetycznym!!!! Tak to możliwe!!!
Zabieg :
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

( w salonie koszt 1 zabiegu wynosi 200-250zł)

W salonie do zabiegu wykorzystuje się przyrząd: Derma Roller.
Identyczny zabieg teraz zrobisz sama w domu!! Wystarczy że kupisz nasz Derma Roller !!

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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UŻYWANY W SALONACH KOSMETYCZNYCH
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DERMA ROLLER SYISS
Ilość igieł: aż 192
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Długość igieł :0,5 mm
tworzywo igieł: tytan
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Bezpieczeństwo : Europejski Znak jakości Certyfikat CE
Opakowanie: sterylne

Co to jest Derma Roller???

Derma Roller to urządzenie do wykonywania mezoterapii mikroigłowej.

Jest to wałek pokryty bardzo dużą ilością mikroskopijnych igieł wykonanych z najwyższej jakości tytanu.

Jest to urządzenie bezpieczne i sterylne ,bez obaw może być używane w domu jak i w gabinetach kosmetycznych.
Derma Roller jest najlepszą alternatywą do inwazyjnych drogich zabiegów chirurgii plastycznej i laseroterapii.

Jak działa Derma Roller ??
Wykonując zabieg poprzez masowanie i jednoczesne nakłuwanie skóry dermaroller pobudza wytwarzanie kolagenu i elastyny,
co odmładza skórę , poprawia nawilżenie i stymuluje naturalne procesy leczenia skóry. A powstałe mikrouszkodzenia w skórze
dodatkowo pozwalają na lepszą penetrację preparatów odżywczych do skóry właściwej. Czyli rollowanie tym urządzeniem
powoduje powstawanie na skórze mikrokanalików , dzięki którym kremy i inne kosmetyki łatwiej się wchłaniają i ich działanie
jest o wiele bardziej efektywne. Nakładany preparat wchodzi głęboko w głąb w skórę. Tak to naprawdę działa!!
Derma Roller doskonale więc sprawdza się przy leczeniu blizn pooperacyjnych,jak również zmarszczek,rozstępów,cellulitu i

Informacje o produkcie

przebarwień skórnych.Wystarczy wybrać odpowiednią długość igieł i ciesyć się efektami!
Badania naukowców wykazują iż metoda to doprowadza do redukcji blizn aż o 80%.

Jaką wybrać długość igieł??
Igły długości 0,5mm działają na :polepszenie cery, wygładzenie zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień, cellulit,
wprowadzanie preparatu kosmetycznego, zmniejszenie porów, rozstępy, blizny
Igły długości 1mm działają na: rozjaśnienie przebarwień, cellulit, rozstępy
Igły długości 1,5mm działają na :cellulit, rozstępy
Igły długości 2mm działają na cellulit
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TUTAJ KUPUJESZ DŁ IGIEŁ: 0,5MM

Jak często używać Derma Roller??
(częstotliwość zabiegów)
Igły długości 0,5mm mogą być używane tylko raz lub dwa razy w tygodniu na tym samym obszarze skóry.
Igły długości 1mm można stosować raz na dwa tygodnie na tym samym obszarze skóry
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Igły długości1,5mm mogą być używane tylko raz na trzy do czterech tygodni na tym samym obszarze skóry
Są to ogólne wytyczne. Mężczyźni na ogół mają grubszą skórę i mogą stosować zabiegi nieco częściej. Niektóre części ciała, takie jak plecy, pośladki
również charakteryzują się grubszą skórą niż inne obszary, i tam można skrócić nieco odstępy między kolejnymi zabiegami.

Trwałość Derma Rollera
Po pewnym czasie igły Rollera ulegają naturalnemu stępieniu. Okres trwałości igieł uzależniony jest między innymi od tego , jak często go używamy, jak
duże jest walcowanie powierzchnie skóry, jak wiele razy rolujemy skórę podczas jednego zabiegu, jak twardą i grubą masz skórę, z jaką siłą przeprowadzasz
zabieg. Derma Roller może być używany wielokrotnie i wystarczyć na wiele miesięcy zabiegów, w niektórych przypadkach intensywnej pracy ,trzeba liczyć
się z zużyciem około dwóch rolek na rok.Ja swój Derma Roller mam już ponad rok i nadal jestem z niego zadowolona;)
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Przebieg zabiegu:
Zabieg z użyciem Derma Rollera jest niezwykle prosty i możliwy do samodzielnego wykonania w domu.
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Przy systematycznym stosowaniu zapewnia bardzo dużą efektowność.Pierwsze zauważalne efekty mogą być widoczne już w przeciągu tygodnia
stosowania!!! Wszystko zależy od tego jakie wady chcemy skorygować ,zniwelować. Nie jest prawdą że im częściej wałkujemy skórę tym lepsze efekty
uzyskamy. Skóra wymaga regeneracji po każdym z pojedynczych zabiegów. Bardzo dobre wyniki (usunięcie cellulitu,rozstępów) pojawiają się dopiero
po kilku mies. Istotne jest aby trzymać się harmonogramu i nie poddawać się po kilku zabiegach
1.Skóra jest niezwykle delikatna i nakłuwanie jej musi być przeprowadzane z wyczuciem.
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2.Aby zmiękczyć skórę , w celu ułatwienia igłom jej penetracji i tym samym zachowania ostrości igieł na dłużej, weź gorącą kąpiel lub długi gorący
prysznic tuż przed wałkowaniem. Możesz też po prostu nawilżyć twarz gorącą parą, jeśli planujesz zabieg twarzy.
3.Dezynfekcja miejsca które będziemy leczyć (skóra na twarzy musi być wcześniej oczyszczona , następnie później zdezynfekowana( posłuży Ci do
tego spirytus salicylowy)
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4.Wałeczkujemy mniej więcej dziesięć razy we wszystkie możliwe strony: w górę i w dół , w prawo i w lewo, oraz na skosy ,zarówno z jednej jak i z
drugiej strony.
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5.Czas zabiegu wałeczkowania od 7-20min
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6.Mikrouszkodzenia w skórze dodatkowo pozwolą na lepsze penetrację preparatów odżywczych do skóry właściwej.
7.Po wykonaniu wałeczkowania należy zaaplikować odżywczy preparat kosmetyczny, oraz zdezynfekować derma roller

Jakie preparaty stosować do zabiegu z Derma Roller??
Do zabiegów z Derma Rollerem należy stosować silnie odżywczy preparat ,wówczas jego składniki wnikną w głąb skóry.
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polecamy przedewszystkim: kolagen, kolagen z elastyną, kwas hialuronowy, potrójny kwas hialuronowy
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DZIĘKI DERMA ROLLER KAŻDY PREPARAT NAKŁADANY NA SKÓRĘ BĘDZIE O 1000% LEPIEJ I SZYBCIEJ DZIAŁAŁ!!
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