Dermapen
Före behandling – information

Efter behandling – rekommendation

Dermapen microneedling är en avancerad
hudföryngringsbehandling. 12 sterila engångsnålar, skapar upp till 1 300 microkanaler i sekunden, ner i huden. Nålarna går
olika djupt ner, hur djupt väljer din behandlande läkare efter just ditt behov.
Kroppen börjar reparera skadorna och
producerar kollagen och elastin.

Huden kommer att vara röd och lite irriterad
ett par dagar efter behandlingen, men ibland
upp upp till 3-4 dagar beronende på hur
djup behandling som gjorts.
Efter behandlingen är det viktigt att man inte
försöker röra vid ansiktet, göra för mycket
fysisk ansträngning eller bada bastu (vilket
gör att man svettas mycket).

Behandlingen bränner och svider lite.

Vi rekommenderar att man INTE använder
make-up 1-2 dagar efter behandlingen.

Informera läkaren om ev. sjukdomar samt
medicinering. Speciellt blodförtunnande.
Informera även angående tidigare behandlingar samt hudtillstånd som kan påverka den
befintliga behandlingen.

Under behandling – information
Behandlingen gör inte direkt ont. Men om
man önskar, beroende på känslighet, kan vi
applicera en bedövningssalva innan behandlingen påbörjas. Behandlingen går ganska
snabbt, ca 5-10 minuter/behandlat område.
För att ytterligare förstärka och förbättra
resultatet kan vi under behandlingen kombinera med aktivta ämnen i form av creme eller
serum (t ex Retinol, Vitamin Rich m m).

Tänk på att det krävs 3-6 behandlingar med
2-4 veckors mellanrum för att uppnå bästa
resultat, men man ser oftast resultat redan
efter första behandlingen.
Mer varaktigt resultat kommer att ske efter
3-6 behandlingar.
För en lättare uppfräschning av huden kan
det räcka med 1-2 behandlingar, men om det
är ärr eller föråldrad hud som ska behandlas
kan det krävas flera behandlingar.
Din behandlande läkare kommer att informera dig om vad just du behöver för att uppnå
det resultat du är ute efter.
Tänk dock på att resultatet är högst
individuellt och det är olika för olika
personer.
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