Uutuus kasvojen kuorintahoito, joka suoritetaan erikoisterällä!
Dermaplanning hinta 95 €, muiden hoitojen yhteydessä 65 €
Dermaplanning on täysin uusi toimenpide kuolleiden ihosolujen muodostaman uloimman kerroksen poistamiseksi.
Toimenpidettä suosivat myös plastiikkakirurgit maailmalla.
Dermaplanning poistaa kuorinnan yhteydessä myös usein häiritsevän kasvoja peittävän untuvaisen ihokarvakerroksen,
mutta ei muuta karvan laatua paksummaksi tai jäykemmäksi.
Hoito tekee ihon sileämmän näköiseksi. Ihosolujen uloimman kerroksen poistaminen myös auttaa sekä lääkeaineiden
että kosmeettisten aineiden imeytymistä paremmin ihoon. Nämä ihosolut eivät enää toimi suojana, vaan ovat esteenä
muille toimenpiteille ja/tai tuotteille.
Dermaplanning-hoito on erittäin turvallinen koulutetun ihonhoidon ammattilaisen suorittamana.
Hoito voidaan tehdä kasvoille kerran kuukaudessa. Se vähentää aknearpia ja pieniä
ryppyjä sekä poistaa ylimääräiset läpikuultavat karvat pois kasvoilta. Hoidon jälkeen iho näyttää kirkkaalta ja
elinvoimaiselta, eikä hoidosta seuraa punoitusta tai kipua!
Kenelle Dermaplane-hoito soveltuu?
Se on ihanteellinen hoito niille, joilla on epätasainen iho, aknearpia ja juonteita suun ympärillä. Hoito sopii myös niille,
joilla on hieman ylimääräistä untuvakarvoitusta kasvoissa ja on kivuton vaihtoehto vahaukselle.
Onko Dermaplane-hoito vain naisille?
Dermaplanning-hoito toimii myös miehille, jotka kärsivät parranajosta aiheutuvista karvatupen tulehduksesta ja kuopista”.
Koska Dermaplanning-hoito on iholle terveellistä, lähes kaikki voivat hyötyä ihon nuorentamisesta sen avulla.
Mitkä ovat hoidon hyödyt?
Hoito on ihanteellinen tapa kuoria ihoa. Hoidossa ei käytetä kemikaaleja, jolloin se siis aiheuttaa vähemmän ärsytystä
herkälle iholle. Hoito ei jätä ihoa punaiseksi, tai turvonneeksi. Tulokset ovat havaittavissa välittömästi. Koska
Dermaplanningissa käytettävä terä on pieni, se voidaan kohdistaa tiettyihin ongelma-alueita helpommin ja taitavammin
kuin muissa hoitomenettelyissä, joissa käytetään suurempia välineitä ja jotka keskittyvät kasvoihin kokonaisuutena.
Kasvavatko karvat paksummiksi, tai lisääntyykö ne käsittelyn jälkeen?
Naisten untuvakarvat eivät muutu paksummiksi eivätkä lisäänny. Karvat kasvavat samanlaisina ja samanvahvuisina
takaisin, toisin kuin miesten karvat, jotka ovat luonnostaan paksumpia.
Mitkä ovat hoidon riskit?
Dermaplaning on turvallista koulutetun ammattilaisen tekemänä. Verenvuoto on mahdollista (koska käytössä on terä),
mutta se on harvinaista ja suunnilleen yhtä pientä kuin parranajossa.
Kenelle hoito ei sovi?
Hoitoa ei suositella niille, joiden iholla tulehdusta, aktiivisessa vaiheessa oleva akne, tai muuta sairautta. Hoito tehdään
aina terveelle ja ehjälle iholle

