
KLAPP COSMETICS
DERMAROLLER®

Αποτελεσματικό σετ αντιγήρανσης για φυσική αναγέννηση του δέρματος.

Made in Germany



Original Dermaroller® Άλλες ΣυσκευεςΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Η Αποκλειστική συνεργασία της Klapp Cosmetics με το αυθεντικό Dermaroller® παρουσιάζει το αποτελεσματικό σετ
αντιγήρανσης Microneedling Home Care Set το οποίο περιλαμβάνει το Dermaroller®  και τον ορό Hyaluron Concentrate, δύο
προϊόντα που αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για να τονώσουν την επιδερμίδα ώστε να ανακτήσει την φρεσκάδα της. 

HYALURON CONCENTRATE
Κύριο συστατικό του πρόσφατα αναπτυγμένου Hyaluron Concentrate, είναι το υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους
(είναι το μοναδικό που αφομοιώνεται επαρκώς από τον οργανισμό μας και απορροφάται από τους ιστούς του, ενώ
παράλληλα σχηματίζει στην επιφάνεια της επιδερμίδας ένα αόρατο φιλμ που αποτρέπει την απώλεια υγρασίας και την
διατηρεί ενυδατωμένη) και υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους (φτάνει στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας,
τονώνει την μικροκυκλοφορία, ενθαρρύνει τον μεταβολισμό των κυττάρων και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ανανέωσης
διεγείροντας τη φυσική παραγωγή υαλουρονικού οξέος, κολλαγόνου και ελαστίνης).Η απώλεια της υγρασίας στο δέρμα
μειώνεται, βοηθάει στη λείανση των ρυτίδων και η ελαστικότητα βελτιώνεται, κάνοντας την επιδερμίδα να φαίνεται πιο λεία και
σφριγηλή.

DERMAROLLER® - THE ORIGINAL
Αυθεντικό Dermaroller κατασκευασμένο στη Γερμανία υπό αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
Έχει 162 μικροβελόνες των 0,2mm από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, τοποθετημένες ομοιόμορφα σε εννέα σειρές
για ιδιαίτερα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Ασκώντας ήπια πίεση κατά την διάρκεια της κύλισης του Dermaroller διεγείρει τα
κύτταρα και τον μεταβολισμό στην επιδερμίδα. Το Dermaroller είναι ελαφρύ και χάρη στην εργονομικά διαμορφωμένη λαβή
του εφαρμόζει τέλεια στο χέρι.

Η χρήση του είναι εντελώς ανώδυνη καθότι οι μικροσκοπικές ακίδες του τρυπάνε μόνο την εξωτερική στιβάδα της
επιδερμίδας (την κεράτινη στιβάδα) που δεν έχει αγγεία ή νεύρα. Με το πέρασμα του Dermaroller® πάνω από το δέρμα,
ανοίγονται χιλιάδες προσωρινοί μικροπόροι ώστε τα δραστικά συστατικά να διεισδύσουν απευθείας στις βαθύτερες στιβάδες
του  με άμεση δράση στη μείωση των ρυτίδων, των λεπτών γραμμών και στην αύξηση της σφριγηλότητας του δέρματος.

Ο ισχυρότερος καθημερινός σύμμαχος της επιδερμίδας σας ενάντια στη γήρανση.

Βελτιώνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης στο δέρμα.
Βοηθά στην καταπολέμηση των ουλών ακμής και των χειρουργικών σημαδιών.
Αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. 
Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.
Λειτουργεί στον ανομοιόμορφο χρωματικό τόνο του δέρματος.
Επιτρέπει στα προϊόντα περιποίησης να διεισδύσουν καλύτερα στο δέρμα.

      Οφέλη Micro Needling:
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Original Dermaroller®

Original Dermaroller®

Άλλες Συσκευες

Άλλες Συσκευες



Μειώστε την εμφάνιση των ρυτίδων, των ουλών και τη γήρανση στο δέρμα  με το Dermaroller®
Microneedling.

Σημείωση: Η ερυθρότητα που θα δημιουργηθεί, ανάλογα με την ευαισθησία του κάθε δέρματος είναι φυσιολογική και μετά από λίγα λεπτά φεύγει.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθαρίζετε σωστά το Dermaroller® μετά από κάθε θεραπεία, καθώς αυτό διασφαλίζει την υγιεινή χρήση του κυλίνδρου.
Βήμα 1: Ξεπλύνετε την κεφαλή του κυλίνδρου με  ζεστό νερό και ανακινήστε ελαφρά τον κύλινδρο για να στεγνώσει.

Βήμα 2: Ψεκάστε την κεφαλή του κυλίνδρου με ένα απολυμαντικό σπρέι και αφήστε το να στεγνώσει. 

Βήμα 3: Tοποθετήστε το Dermaroller στη θήκη του.

Ποιος πρέπει να αποφεύγει το microneedling στο σπίτι;
Τα άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα, ενεργή ακμή, κυστική ακμή και κοψίματα στο δέρμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το Dermaroller στο σπίτι καθώς ο κύλινδρος μπορεί να

προκαλέσει περαιτέρω βλάβη.
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Καθαρίστε το πρόσωπό σας πριν
χρησιμοποιήσετε το  Dermaroller
με ένα καθαριστικό προσώπου. 

Απλώστε τον ορό Hyaluron Concentrate
στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.

Κυλήστε το Dermaroller επαναλαμβανόμενη
ήπια πίεση (οριζόντια, κάθετα και διαγώνια),
σε κάθε περιοχή. Μετά αφήστε το δέρμα σας
να ανακάμψει για 10 λεπτά.

Προσθέστε λίγο ακόμα Hyaluron στο
πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Τέλος
κλείστε με την συνήθη κρέμα φροντίδας.
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Πρόταση θεραπείας 4-6 εβδομάδων με Microneedling Home Care Set

*  Δοκιμή σε 20 γυναίκες ηλικίας 27 έως 60 ετών, αποτελέσματα μετά από δοκιμαστική περίοδο 4 εβδομάδων με εφαρμογή 2 φορές την εβδομάδα.

100 % των δοκιμαστών περιγράφουν την ευκολία χρήσης*

85 % των δοκιμαστών βλεπουν μια πιο ροδαλή εμφάνιση*

80 %  των δοκιμαστών επιβεβαιώνουν ορατά αποτελέσματα*

''Nature gives you the face that you
will have at twenty. It is up to you to
determine the face you have at fifty''

Coco Chanel

Πάντα να καθαρίζεται το πρόσωπο σας, πριν χρησιμοποιήσετε το roller με το σωστό προϊόν για το δέρμα σας.

Δευτέρα
Hyaluron Concentrate με Dermaroller
(προσθέστε και μετά το roller τον ορό)
και  κρέμα προσώπου ανάλογα με τις
ανάγκες του δέρματος.

Παρασκευή
Hyaluron Concentrate με Dermaroller (προσθέστε
και μετά το roller τον ορό). Τοποθετήστε την
Hydrogel Mask (εμποτισμένο φύλλο κολλαγόνου)
για 20΄ και κρέμα προσώπου ανάλογα με τις
ανάγκες του δέρματος.

Τετάρτη
Hyaluron Concentrate με Dermaroller (προσθέστε
και μετά το roller τον ορό). Τοποθετήστε την Hydra
Flash Mask (εμποτισμένο φύλλο κολλαγόνου) για
20΄ και κρέμα προσώπου ανάλογα με τις ανάγκες
του δέρματος.

Extra Tip: Κυριακή
Clean & Active Enzyme Peeling για 10΄, μετά
τοποθετήστε την Peptide Mask (εμποτισμένο
φύλλο κολλαγόνου) για 20΄ και κρέμα προσώπου
ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος.

https://klapp-cosmetics.gr/product/klapp-microneedling-dermaroller/
https://klapp-cosmetics.gr/product/klapp-microneedling-dermaroller/
https://klapp-cosmetics.gr/product/hydrogel-face-mask/
https://klapp-cosmetics.gr/product/klapp-microneedling-dermaroller/
https://klapp-cosmetics.gr/product/hydra-flash-mask/
https://klapp-cosmetics.gr/product/enzyme-peeling/
https://klapp-cosmetics.gr/product/moisturising-peptide-mask/

