
   

Hvad er så unikt ved den nye DermoLissage™
behandling ?

DermoLissage™ er en særdeles dynamisk hudbehand-
ling. Den kombinerer en jævn og præcis eksfoliering 
med indslusning af hudspecifikke solutions, så huden 
føles friskere og ser bedre ud.

Det yderste lag af huden (stratum corneum) er sammen-
sat af døde celler, som danner en naturlig barriere og 
forhindrer aktive stoffer i at trænge gennem huden. 
DermoLissage™ yder en forsvarlig og kontrolleret 
eksfoliering af de døde hudceller. 

Et hudspecifikt solution tilføres under vakuum og 
trænger dybt ned i huden, derved opnås optimal effekt 
af behandlingen.

DermoLissage™ yder både ikke-invasiv eksfoliering og tilfører et 
hudspecifikt solution i én behandlingsgang.

Eksfoliering + indslusning 
af hudspecifikt præparat
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www.dermolissage.comwww.dermolissage.com

Præcis og jævn 
eksfoliering

Indslusning af hudspecifikt 
solution dybt ned i huden

Scandinavisk distributør:

SpaEquipment A/S
Silkeborgvej 277, 8230 Åbyhøj
Telefon: 8615 4600 
www.spaequipment.dk



  

Hvad gør DermoLissage™ så populær ?

Hemmeligheden ligger i den unikke kombination af et 
revolutionerede koncept og en yderst effektiv solution, 
der resulterer i en hurtig og effektiv behandling. 
Behandlingen øger fibroblast aktiviteten og produk-
tionen af collagen fibre. Indslusningen af væsken gør 
det muligt at målrette behandlingen af de mest 
almindelige hudproblemer. Ved at anvende denne 
videnskabelige testede teknologi, gør DermoLissage™ 
det muligt at opnå hurtigere og mere målrettede 
resultater. 

Allerede efter første behandling opnås markant synlige 
resultater. Huden vil se yngre og sundere ud og føles 
glat og frisk. Den dybdegående virkning af den 
indslusede solution og den vedvarende forbedring af 
huden er dokumenteret af flere videnskabelige 
undersøgelser. 6 til 8 behandlinger anbefales for at 
opnå det mest optimale resultat, efterfulgt af regel-
mæssige opfølgningsbehandlinger alt afhængig af den 
enkeltes behov.

Hvilke hudproblemer kan behandles med 
DermoLissage™ ?

DermoLissage™ behandler, med de hudspecifikke 
solutions, effektivt alle hudtyper:
• aktiv akne og ar
• fedtet hud
• tør hud,  linjer og eksem 
• træt livløs hud som følge af sygdom, stress og      
   forurening
• aldersbetingede forandringer
• solskader og pigmentforandringer  
• rosacea og psoriasis

De forskellige solutions kan kombineres alt efter 
behandlingsårsagen.

Fordele ved DermoLissage™ 

DermoLissage™ solutions til behandling af individuelle 
hudlidelser og specielt udviklet til indslusning i huden.

EnDouceur™ - DermoLissage™ 
behandlingsenhed med 

patenteret håndstykke

• Simultan eksfoliering og hudpleje

• Behagelig vådslibning med beroligende massage effekt

• Arbejder uden krystaller og andre slibende partikler der 
   kan genere huden

• Synlige resultater med det samme

• Behandlingen varer ca. 20 minutter og de daglige 
   rutiner kan genoptages med det samme

• Målrettet behandling af specifikke hudproblemer

• Let at kombinere med fx IPL- og laserbehandling
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