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DERMAPENNEL a teltebb, hidratáltabb ajkakért         17.000 Ft  

(Hatékony kezelés a finom barázdák és az ajak körüli mimikai ráncok ellen. Orvosi tisztaságú hialuronsavval kezeljük az ajkakat 

és sokkal teltebb, puhább, hidratáltabb lesz) 

 

DERMAPEN, orvosi tisztaságú hatóanyagokkal        20.000 Ft 

(A DermaPen (MEZOPEN) a leginnovatívabb eszköz jelenleg a kozmetikákban a bőrfiatalítás területén. 

A már jól ismert és kitűnő eredményeiről híres dermaroller (mikrotűs henger) tovább fejlesztett, gépesített változata, melynek 

használata egyszerű és biztonságos, kíméletes és hatékony kezeléseket tesz lehetővé. 

Az arc minden kontúrját lehet vele kezelni, még az érzékenyebb, nehezebben hozzáférhető területeket is. Segítségével kezelhetővé 

válnak a test bármely területén is hegek, sérülések, striák és kisebb bőrhibák és tág pórusok.  A sebesség és a tűhossz egyaránt 
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állítható a készüléken! Így nagyon precíz kezelés válik lehetővé, hiszen más mélység és intenzitás alkalmazható pl. az orcákon és a 

szemkörnyéken, a kezelendő rácok és bőrhibák függvényében. A legcélszerűbb 0,25-2mm közötti tűhosszt beállítani, ugyanis 

ebben a mélységben találhatók a feszességéért és rugalmasságáért felelős kollagén és elasztin rostok, melyek a kezelés során 

miniatűr sérüléseket szenvednek el. Ezeknek az apró sérüléseknek köszönhetően beindul egy sebgyógyulási folyamat, mely 

kollagén és elasztin szintézist (képződést), és ezzel együtt a bőr megújulását eredményezi. E természetes gyógyulási folyamat 

során a kollagén rostok termelődése 300-400%-kal is fokozódhat, ami az apró ráncok és barázdák látványos kisimulását, az 

apróbb bőrhibák eltűnését és a bőr fiatalosabb, üdébb megjelenését eredményezi. A hatóanyagok is ezeken a mikrosérüléseken 

keresztül jutnak a bőr mélyebb rétegeibe. A mikrosérülés a kezelés befejeztével szinte azonnal zárulnak, megfelelő fertőtlenítéssel 

semmiféle kockázata nincs egy fertőzésnek. A kezelés után csupán egy enyhe bőrpír vehető észre. Mindez egyetlen eszközzel és 

ugyanazon mikro-tű modullal! 
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A dermapen kezelés javallatai: 

- ráncok 

- anti-ageing 

- hegek 

- bőrhibák( aknés, seborreás bőr ) 

- striák 

- általános bőrtónus javítás, feszesítés 

- tág pórusok összehúzódnak 

- bőrkép egyenletesebbé válik 

DERMAPEN 6 alkalmas kúra a 7.alkalom AJÁNDÉK                                                             120.000 Ft          



 

  Copyright © 2021 stillabeauty.hu   
                                                                                                                                                                                  Az árak ÁFA-val értendők és visszavonásig érvényesek     

DERMAPEN,orvosi tisztaságú hatóanyagokkal  + mikrodermabrázió                                  23.500 Ft    

DERMAPEN 6 alkalmas kúra a 7.alkalom AJÁNDÉK                                                              141.000 Ft  

        


