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Dermaroller z tytanowymi igłami, 1
mm, ujędrnianie, blizny
Cena

69,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Derma Roller (nazywany czasami także skin roller) to urządzenie w kształcie ruchomego wałeczka ze 540 bardzo ostrymi i
cienkimi mikroigiełkami , które służą do mikronakłuwania skóry. Działanie to zmusza skórę do samodzielnej, bardzo
intensywnej odnowy i regeneracji poprzez naturalną indukcję kolagenu. Efektem działania wałeczka są mikrokanaliki w
warstwie rogowej naskórka, które umożliwiają wniknięcie związków aktywnych w głąb skóry. Wytworzenie mikrokanalików
samo w sobie pobudza powstawanie nowego kolagenu w skórze, ale pozwala również wprowadzić w głąb skóry substancje
odżywcze pochodzące z kosmetyków. Po nałożeniu kosmetyku na skórę, aktywne substancje w nim zawarte pozostają na
powierzchni naskórka. Dzięki mikrokanalikom wytworzonym przez wałeczek zostają one w sposób mechaniczny przeniesione z
martwych warstw naskórka w kierunku skóry właściwej. Stosowanie zabiegów wałeczkiem to udowodniony naukowo sposób
na ujędrnienie skóry i poprawę jej napięcia.
Wałeczek o długości igieł 1,00 mm idealny do skóry twarzy, do zwalczania następujących problemów:
- blizny, plamy potrądzikowe i inne
- plamy, przebarwienia posłoneczne
- skóra dojrzała, zwiotczała, indukcja kolagenu
UWAGA: nasz wałeczek jest naprawdę wysokiej jakości, igiełki są cieniutkie i bardzo ostre. Jeżeli masz
porównanie z innymi wałeczkami, możesz być zaskoczona, że zabieg wydaje się bezbolesny, ale jest bardzo
intensywny. Dlatego przygodę z nim zalecamy zaczynać od zaledwie kilku przejazdów i ewentualnie w kolejnych
zabiegach zwiększać intensywność. Działanie wałeczka i pełne zaczerwienienie skóry pojawia się po jakimś
czasie od zabiegu, dlatego łatwo można przesadzić.
Zabieg wałeczkiem polega na codziennym rolowaniu skóry twarzy w różnych kierunkach, aby wykonać w niej mikronakłucia.
Przed zabiegiem należy zmyć makijaż i umyć twarz w sposób taki jak zazwyczaj. Można nałożyć krem nawilżający, olejek lub
serum do twarzy. Następnie należy rolować twarz w różnych kierunkach. Dokładna instrukcja na rysunkach jest dołączona do
produktu. Wałeczek należy lekko prowadzić po skóre twarzy, nie wolno dociskać.
Pojawienie się kropelek krwi jest niedopuszczalne ! Oznacza, że zbyt mocno dociskasz wałeczek.
- przy bliznach, plamach potrądzikowych i innego pochodzenia można rolować tylko te obszary, lub całą twarz. W
zależności od rodzaju i głębokości plam czy blizn widoczna poprawa następuje po 1-3 miesiącach rolowania minimum co drugi
dzień. Poprawa jest trwała i po jej uzyskaniu nie trzeba już rolować.
- plamy posłoneczne lubią wracać i są one najtrudniejsze do usunięcia. Niestety niektóre zmiany są zbyt głębokie by można
było je usunąć wałeczkiem, ale możesz je usunąć dłuższymi igiełkami u chirurga kosmetycznego.
- jeżeli twoim celem jest indukcja kolagenu, usunięcie zmarszczek i poprawa elastyczności skóry, musisz przygotować się na
minimum 3-miesiące rolowania przynajmniej raz w tygodniu. Tyle czasu trwa wytworzenie kolagenu i regeneracja skóry.
Należy rolować całą twarz i szyję. Można też inne części ciała: dłonie, dekolt itd.
- poprawa wchłanialności kosmetyków- nałóż kosmetyk, np. serum i roluj skórę a następnie wmasuj w nią jeszcze więcej
kosmetyku. Ponieważ dermaroller silnie wzmaga wchłanianie kosmetyków, może się okazać że kosmetyk może zadziałać zbyt
silnie i w ten sposób wywoływać podrażnienia lub zacząć uczulać. Musisz obserwować swoją reakcję, zaleca się stosowanie
naturalnych kosmetyków, bez konserwantów, sztucznych zapachów i barwników. Po zabiegu można dołożyć kremu, olejku,
serum.
Skóra przez krótki czas po zabiegu może być zaczerwieniona, więc zaleca się wykonywać zabiegi wieczorem. Będzie ona też
bardziej napięta i w początkowym okresie naskórek może być szorstki. Jest to spowodowane tym, że skóra przyspiesza proces
odnowy i jego górna warstwa się złuszcza.
Wałeczek po zabiegu należy opłukać gorącą wodą, a raz w tygodniu odkazić wodą utlenioną lub spirytusem.
Wałeczek nie powoduje zwiększenia powstawania wyprysków trądzikowych, wręcz zmniejsza ryzyko ich powstawania,
ponieważ normalizuje produkcję sebum i ułatwia odblokowanie porów.
Nie ma potrzeby stosowania szczególnej ochrony przeciwsłonecznej ponieważ nie usuwa on warstwy rogowej naskórka,
to nasz naturalny filtr przeciwsłoneczny.
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Zasady bezpieczeństwa: tylko jedna osoba może używać wałeczka. Nigdy nie stosuj wałeczka na dzieciach lub zwierzętach.
Nigdy nie używaj go na skórze zainfekowanej, chorej, z wypryskami. Nie używaj leków do rolowania, np. kremów
przeciwbólowych. Podczas rolowania taki krem wchłonie się do skóry w dawce 3000% większej niż powinien. Jeżeli
potrzebujesz użyć jakiegoś leku to zmyj go ze skóry przed użyciem wałeczka.
Zapraszam do zadawania pytań, na wszystkie chętnie odpowiem, sama używam tego wałeczka i zdobyłam już długie
doświadczenie:)
Nasz wałeczek:
- posiada 540 bardzo ostrych igiełek wykonanych z tytanu (dlatego są złote). Tytan jest trwalszy od stali, igły dłużej pozostają
ostre, co pozwala cieszyć się wałeczkiem przez długi czas. Nie zawierają niklu, dzięki czemu nie ma ryzyka alergii.
- jest sterylnie zapakowany

Wideo
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