
     

SilkPeelTM

SilkPeelTM DermalinfusionTM

SilkPeel giver nyt liv til din hud

SilkPeel spørgsmål og svar:

 
Hvad er SilkPeel?
SilkPeel vådslibning eksfolierer huden og samtidig 
tilføres et hudspecifikt præparat, der tilpasses din 
hudtype og som stimulerer væksten af nye 
hudceller, for at give din hud nyt liv.

Er det sikkert?
Ja. Du er ikke længere udsat for den påvirkning der 
kan være ved par tikulær microdermabrasion med 
SilkPeels kr ystal fr ie teknologi. 

Hvor lang tid tager en behandling?
En behandling tager typisk 20 minutter. SilkPeel 
giver en indslusning af et hudspecifikt præparat 
under behandlingen og din efterbehandling af 
huden er hur tig og let.

Er der nogen form for ubehag eller smerte?
Eksfolieringen kan give en lille følelse af stramning 
af huden. Dette forbundet med en kølig, 
fugtgivende effekt af hudpleje, vil efterfølgende få 
din hud til at føles sund og glat.

Findes der en hudpleje til min hudtype?
SilkPeel henvender sig til de mest almindelige 
hudtyper med præparater som virker fugtgivende, 
lysnende, mod tilstoppede porer og aktiv akne.

Hvordan vil min hud se ud efter en behandling?
Din hud vil have en mere strålende glød, som gør, 
at du ser sund og fornyet ud.

Skal jeg tage fri fra arbejde eller ændre i mine 
daglige rutiner?
SilkPeel behandlingen varer ca. 20 minutter og du 
kan derefter genoptage dine daglige rutiner.

Hvad skal jeg gøre efter en behandling?
Din kosmetolog eller behandler vil skræddersy et 
efterbehandlingsprogram, hvilket vi l inkludere 
fugtgivere , renseprodukter, serumer og solpro- 
dukter for at opnå og bibeholde resultatet.

Hvor lang tid efter en behandling kan resultatet 
ses?
Du vil se et synligt resultat efter den første 
behandling. Det mest optimale resultat opnås ved 
4-6 behandlinger med 7-10 dages inter val;
suppleret med en daglig behandlingsrutine.
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Fordele:

• Huden forbedres straks.

• Simultan eksfoliering, hudind-

   slusning, lymfe-, muskel-, og 

   nervepunkt stimulering.

• Plejende og masserende 

   behandling.

• Returnering til normale 

   aktiviteter med det samme.

• Klinik specifik hudpleje som 

   imødekommer hudproblemer.

• Undgå risiko forbundet med 

   par tikulær hudslibning.

Hvorfor er mange begejstrede for SilkPeel?
SilkPeel™ Dermalinfusion er en behandling som 
eksfolierer/peeler huden uden brug af kr ystaller. 
Under behandlingen tilføres specifikke solutions, så 
huden føles fr iskere og ser bedre ud. 

Den nye SilkPeel med 
indslusning er forskellig fra 
anden microdermabrasion 
behandling, som jeg har 
prøvet (eller udført). 
Den kølende, beroligende 
behandling forbundet med 
mild eksfoliering giver to 
gange det resultat som al- 
mindelige microdermabrasion 
maskiner giver. Mine kunder 
elsker at huden føles mere 
klar og frisk.

   Carolin I Jacob MD

Hvilke typer hudproblemer behandler SilkPeel ?
SilkPeel behandler effektivt alle hudproblemer 
inklusiv hyperpigmenter ing, akne , solskader, 
udtørring og fine linjer.

 

Udtørring: Hydrating solution gennemfugter tør, 
skællende hud, r ynker og fine linjer.

Hyperpigmentering: Brightening Solution giver nyt 
liv til solskadet hud og mindsker solens usunde 
effekt ved at genoprette en jævn hudtone. 

Akne: Clearifying Solution behandler akne fedtede 
områder og comedoner ved at rense og opfriske 
huden.

Hvem er SilkPeel velegnet til?
Det er en hur tig og effektiv behandling, hvor du 
opnår synlige resultater med det samme uden de 
komplikationer og ubehag der kan være forbundet 
med invasiv behandling. SilkPeel behandler :

Jeg prøvede SilkPeel for første gang i går og jeg er imponeret. Jeg 
elsker effekten. Traditionel microdermabrasion efterlader min hud tør 
og stram, men efter SilkPeel, føles huden blød og glat. Derudover har 
jeg aldrig følt behandlingen med microdermabrasion som værende  
behagelig, men SilkPeel havde en næsten massagelignende effekt, som 
var meget afslappende.

Jennifer G.
Medical Grade diamanter eksfolierer hudens ydre 
lag mens huden tilføres et passende præparat. 
Stimulerer celle metabolismen.

SilkPeel™ Dermalinfusion™. En nyskabende behandling, der forbinder eksfoliering med 
indslusning af hudspecifikke præparater for at forbedre og give nyt liv til din hud

SilkPeels vådslibning tilbyder dig en plejende behandling, der tilpasses efter din hudtype med et øjeblikkeligt synligt resultat
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Dyb indslusning af flydende præparat og eksfoliering 
af hudens ydre lag

• tør hud

• fine linjer og r ynker

• eksem

• ru hud

• akne/aktiv akne

• fedtet hud

• rødme

• solskader

• hyperpigmentering


