Derma Roller
Microneedle

Καθώς μεγαλώνουμε, οι πόροι του δέρματος φράζουν με επακόλουθο να μειώνεται δραστικά η
αποτελεσματικότητα των προϊόντων περιποίησης. Αυτό οφείλεται στο ότι τα καλλυντικά προϊόντα
παραμένουν στην εξωτερική επιφάνεια του δέρματος χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να δράσουν στις
βαθύτερες στοιβάδες του.
Το microneedle roller είναι ένα επαναστατικό εργαλείο, το οποίο έχει την ικανότητα να διεγείρει φυσικά
την παραγωγή ελαστίνης και κολλαγόνου στο δέρμα χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε ζημιά. Δημιουργεί
“διατρήσεις” στο δέρμα και επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση των serum και άλλων καλλυντικών
προϊόντων.
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Ενισχύει την απορρόφηση των προιόντων περιποίησης του δέρματος και μεγιστοποιεί την απόδοση τους.
Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, σε γυναίκες και άντρες, ανεξαρτήτου χρώματος.
Η διαδικασία εφαρμογής του είναι ανώδυνη.
Δεν προκαλεί ζημιά στο δέρμα.
Αυξάνει την παραγωγή ελαστίνης και κολλαγόνου.
Κάνει λείανση των λεπτών γραμμών έκφρασης και των ρυτίδων.
Μειώνει το μέγεθος των πόρων.
Βελτιώνει την εμφάνιση των σημαδιών της επιδερμίδας (ακόμα και αυτών της ακμής).
Βελτιώνει την εμφάνιση των ραγάδων και της κυτταρίτιδας (derma roller σώματος).
Βελτιώνει την υφή του δέρματος και το κάνει πιο λείο και σφριγηλό.
Για πιο σαρκώδη χείλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το derma roller των 0,25 mm.
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Βυθίστε την κεφαλή 5 έως 8 λεπτά σε 75% αλκοόλ ή σε αντισηπτικό για 45 λεπτά.
Απλώστε ενυδατική κρέμα, λοσιόν ή ορό, στην περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί το roller.
Κινήστε το roller μπρος και πίσω 4-5 φορές διατηρώντας σταθερή πίεση και ταχύτητα.
Κινήστε την κεφαλή τουλάχιστον 4 φορές προς όλες τις κατευθύνσεις, στην περιοχή
εφαρμογής, όπως δείχνει το διάγραμμα.
Απλώστε ξανά ενυδατική κρέμα, λοσιόν ή ορό στο δέρμα σας.
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κάθετα
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2

οριζόντια

Γραμμές έκφρασης, ρυτίδες και χείλια
Συχνότητα χρήσης: Κάθε 1-2 εβδομάδες
Κινήσεις roller: 5-10 φορές
Συνιστώμενο μέγεθος ακίδας: 0,25 mm

Τριχόπτωση
Συχνότητα χρήσης: Κάθε 3-4 εβδομάδες
Κινήσεις roller: 3-5 φορές
Συνιστώμενο μέγεθος ακίδας: 0,25-0,50 mm

διαγώνια

4

διαγώνια
Ατοπία δέρματος

Συχνότητα χρήσης: Κάθε 1-2 εβδομάδες
Κινήσεις roller: 3-5 φορές
Συνιστώμενο μέγεθος ακίδας: 0,25-0,50 mm

Σημάδια, ουλές, ραγάδες,
κυτταρίτιδα σώματος

Συχνότητα χρήσης: Κάθε 3-4 εβδομάδες
Κινήσεις roller: 3-5 φορές
Συνιστώμενο μέγεθος ακίδας: 1,50 mm

Τύποι Derma Roller

(μέγεθος ακίδας σε mm)

✦ 0,25mm: Βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος και βοηθά στην πρόληψη κηλίδων και σημαδιών.
✦ 0,30/0,50mm: Βοηθά στη μείωση των ουλών ενώ παράλληλα, απομακρύνει ρύπους και νεκρά
κύτταρα. Αποτελεσματικό στη λεύκανση και στη βελτίωση της υφής του δέρματος.
✦ 1,50mm: Κατάλληλο για εφαρμογή μόνο στο σώμα. Καταπολεμά ραγάδες και κυτταρίτιδα.

Πριν από τη χρήση της συσκευής μικρο-βελονισμού (Dermaroller),
παρακαλούμε όπως προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
✦ Ελέγξτε τις βελόνες που βρίσκονται στην κεφαλή του Dermaroller. Στην περίπτωση κατά την
οποία διαπιστώσετε οποιαδήποτε παραμόρφωση σε κάποια από τις βελόνες (σύσπαση / στρέβλωση
/ σπάσιμο), παρακαλείστε να διακόψετε άμεσα τη χρήση του Dermaroller, καθώς η συνεχιζόμενη
χρήση του θα οδηγήσει στην πρόκληση νέων δερματικών ουλών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει
να απορρίψετε άμεσα τη συσκευή και να προβείτε στην αγορά ενός νέου Dermaroller. Επίσης,
στην περίπτωση που αισθανθείτε ότι 1 ή 2 από τις βελόνες τραβούν το δέρμα σας κατά τη χρήση,
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να διακόψετε τη χρήση της συσκευής, καθότι οι βελόνες αυτές έχουν υποστεί
στρέβλωση. Θα διαπιστώσετε ποιες από τις βελόνες είναι στρεβλωμένες εφόσον προβείτε σε
προσεκτικό έλεγχο των βελόνων που βρίσκονται στην κεφαλή της συσκευής.
✦ Πλύντε το Dermaroller με σαπούνι και νερό. Όσοι επιθυμούν ένα πιο κλινικό αποτέλεσμα
χρησιμοποιούν αλατισμένο νερό ή οινόπνευμα σε συγκέντρωση 75% για τον καθαρισμό της συσκευής.
✦ Καθαρίστε το πρόσωπό σας με ειδικό καθαριστικό προσώπου πριν εφαρμόσετε το Dermaroller στην
επιδερμίδα του προσώπου.

Πώς να καθαρίσετε το Dermaroller
✦ Θα πρέπει να αποστειρώνετε τη συσκευή Dermaroller πριν καθώς και μετά τη θεραπεία
μικροβελονισμού.
✦ Προσθέστε οινόπνευμα, σε συγκέντρωση τουλάχιστον 75%, σε ένα καθαρό δοχείο.
✦ Θα πρέπει το οινόπνευμα να καλύπτει πλήρως την κεφαλή του Dermaroller. Αφήστε το Dermaroller
να εμβαπτιστεί μέσα στο οινόπνευμα για λίγη ώρα. Κατόπιν, αφαιρέστε το Dermaroller από το
οινόπνευμα, πλύντε το κάτω από άφθονο τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως
πάνω σε χαρτί κουζίνας. Μετά τον καθαρισμό να τοποθετείτε την συσκευή μέσα στην ειδική θήκη
ή συσκευασία η οποία παρέχεται με την αγορά του Dermaroller.
✦ Θα πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία
έπειτα από κάθε συνεδρία μικρο-βελονισμού για να
διατηρείτε τη συσκευή αποστειρωμένη.
✦ Ποτέ μην τοποθετείτε το Dermaroller μέσα σε νερό
που βράζει ή σε κλίβανο αποστείρωσης, καθότι αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στις βελόνες
της συσκευής.
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