TENEX24.pl
Żwirowa 65
Puchały-Raszyn

Mezoroller do mezoterapii
mikroigłowej
Marka:

DermoFuture

Seria
kosmetyczna:

DermoFuture

Dostępność:

48 godzin
Cena brutto:

78,00 PLN

PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO 2015
SREBRO INNOWACJA
Urządzenie MEZOROLLER do mezoterapii mikroigłowej
Jest to urządzenie w kształcie ruchomego wałeczka z cienkimi mikroigłami, które służą do mikronakłuwania skóry. To najnowsza technologia,
opracowana, aby zmusić skórę do samodzielnej, bardzo intensywnej odnowy i regeneracji poprzez naturalną indukcję kolagenu. Efektem
działania mezorollera są mikrokanaliki w warstwie rogowej naskórka, które umożliwiają wniknięcie substancji aktywnych w głąb skóry.
Skutkuje to widoczną redukcją zmarszczek oraz zapobiega powstawaniu nowych. W efekcie uzyskujemy długotrwałe wzmocnienie zarówno
skóry właściwej, jak i naskórka.
Produkty do 4-etapowej mezoterapii z nanopeptydami i komórkami macierzystymi to zestaw profesjonalnych preparatów opartych na
formule stosowanej w gabinetach kosmetycznych, umożliwiających przeprowadzenie zabiegu w domu. Dzięki zawartości cenionych
składników aktywnych używanych w profesjonalnych zabiegach gabinetowych ? nanopeptydów i komórek macierzystych spektakularne
rezultaty widoczne są natychmiast, już po pierwszym zastosowaniu.
WSKAZANIA: Cera odwodniona, sucha, wymagająca głębokiego nawilżenia i odżywienia, cera dojrzała, niedobory składników odżywczych
związanych ze starzeniem się skóry i zmęczeniem.
EFEKTY: natychmiastowy i długotrwały wzrost jędrności i nawilżenia skóry. Cera widocznie wygładzona, wypoczęta, zmarszczki i bruzdy
zostają zredukowane.
Rozmiar: 0,2 mm
Nie wykonywać zabiegu na chorobowo uszkodzonej skórze !
Produkt przeznaczony tylko dla jednej osoby !
Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu na 5-10 sekund zanurzamy mezoroller w roztworze do sterylizacji narzędzi lub w
98-procentowym roztworze alkoholu.
Ostrzeżenie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przekazywać do użytku innej osobie.
Urządzenie do użycia indywidualnego! Zakazuje się stosowania mezorollera na skórze podrażnionej lub zainfekowanej: przy infekcjach
grzybiczych i wirusowych, ropnych zapaleniach skóry, egzemie, łuszczycy, na otwartych powierzchniach uszkodzonych i każdego rodzaju
nowotworach (brodawki, duże pieprzyki itp.). Nadmierny nacisk na mezoroller może wywołać niepożądane skutki.
Uwaga! Nie używać środków złuszczających, jak peeling, lub w ciągu tygodnia przy stosowaniu mezorollera, po użyciu nie stosować żadnych
środków drażniących skórę. Nie stosować na podrażnioną skórę, trądzik, skaleczenia, uszkodzenia skory itd. Jeśli nie masz pewności co do
stanu swojej skóry, skonsultuj się z dermatologiem. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie.
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