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SNABBT OCH SMÄRTFRITT

Bli av med dina
fina linjer och rynkor
Har solande och en stressig livsstil satt sina spår med fina linjer, pigmentfläckar och
ytliga kärl? Lugn, det finns hjälp. Här är metoden som förbättrar skadad hud och
bromsar effekterna av hudens åldrande på ett mjukt och skonsamt sätt.
Smärtfri, säker och snabb
Powerlite600® behandlar alla hudens lager
allsidigt, både på ytan och på djupet. Behandlingen går snabbt och smärtfritt. Den kan
göras på lunchen och du kan återgå till ditt
arbete direkt efteråt.
Ett självklart val
- Det är en självklarhet att du klipper dina
slitna hårtoppar men det är minst lika viktigt
att du tar hand om din hud och reparerar den,
säger Heléne Lindahl, hudterapeut. - För bästa
resultat krävs ofta en lite kraftfullare behandling som Powerlite600® erbjuder. Den gör
underverk för huden, fortsätter Heléne.

D

et finns inget så vackert som en slät och frisk
hy. Många är vi ändå som lider av pigmenteringar, ytliga kärl och andra skönhetsfläckar. Det
handlar om att vilja se sig i spegeln och känna sig
fräsch. Räddningen är en metod som bygger på
intensivt pulserande ljus (IPL) som förs ner i huden.
Powerlite600® är ett av de IPL-varumärken som
funnits längst på den svenska marknaden.

“Bättre hy än någonsin”
Anna hade solskadad hud efter att ha vistats
mycket i solen. Hon provade Powerlite600®.
- Jag gjorde sammanlagt 4 behandlingar och
är mer än nöjd. Redan efter första behandlingen kändes hyn fräschare, fastare och
rynkorna syntes mindre. Nu har jag bättre hy
än någonsin, säger hon.

Alla delar av kroppen
Powerlite600® kan med sitt gula ljus behandla
alla kroppsdelar, men vanligast är ansikte, hals,
dekolletage, händer samt andra delar som är eller
blivit utsatta för UV-strålar. Åldersfläckar, solskadad
hud, ytliga blodkärl och fina linjer är exempel på
vad Powerlite600® klarar av att ta bort.

Behandling med Powerlite600® har funnits i
snart 10 år och det finns mer än 1,5 miljoner
nöjda kunder runt om i världen.

Skönhetstips!

Fakta Powerlite600®
Såhär fungerar det.
Kollagen och elastinfibrer i din hud
förstörs av solen (UVA). Det gör att
huden inte kan behålla sin fuktighet
och elasticitet vilket orsakar fördjupningar i huden.

Testa en kombinationsbehandling för
bästa resultat. Powerlite600® reparerar och revitaliserar din hud medan
microdermabrasion med Powerlite
Peeler ger en friskare hud med en
ökad lyster och jämnare struktur.
Resultaten syns omgående!

Med Powerlite600® appliceras ljus
på huden som omvandlas till värmeenergi. Kollagenet i huden värms upp
till nära den punkt där det koagulerar
vilket stimulerar hudens självläkande
mekanismer så att kollagenet förnyas.
Kollagenets förnyelse gör att nätet av
kollagen och elastinfibrer återformas.
Du återfår spänsten i huden samtidigt
som fina linjer och förstorade porer
reduceras.

Dr. Pyra Haglund
Legitimerad läkare och medicine doktor
med 10 års erfarenhet av IPL.
Driver Stureplanskliniken i Stockholm.
Vad är IPL?
IPL (intensivt pulserat ljus) är en vidareutveckling av lasertekniken. Varje ljusblixt är uppdelad i korta små delpulser
vilket gör att man kan få en mycket mer effektiv behandling
än med bara en ljuspuls så som man har t ex i en laser.
Vad kan behandlas?
IPL kan föryngra huden genom att stimulera hudens celler att
bilda nytt kollagen. Med mer kollagen får man en elastisk hud
med mindre porer och färre rynkor och fina linjer. IPL kan
också ta bort pigmentfläckar och ytliga blodkärl och på så vis
ge huden en jämnare och vackrare färgton.
Hur funkar hudförbättring med IPL/microdermabrasion?
Om man förbehandlar med microdermabrasion före IPL får
man bättre effekt av behandlingen. När de döda cellerna på
ytan är borta kan ljuset från IPL nå ner och stimulera cellerna
på djupet bättre.

Före

Före

Efter tre behandlingar

Efter en behandling

Resultatet blir en jämnare och fräschare hud.

• Behandlingen är snabb, säker och effektiv
• Ingen smärta
• Inga biverkningar
• Både kropp och ansikte kan behandlas
• Är svensktillverkad av PreSwede AB

Expertens svar

För mer information
och närmaste salong;

www.dinsalong.com

Att tänka på:
Man bör inte vara solbränd när man gör IPL eftersom det
finns en risk att bränna huden då. Gå till en erfaren behandlare och gör helst en konsultation innan behandlingen börjar.
Om du tar någon medicin måste du rådgöra med din behandlare eftersom man kan bli ljuskänslig av många läkemedel.
Fler behandlingsmöjligheter med IPL?
IPL kan också användas för att ta bort generande hårväxt och
för att behandla acne. Man anpassar våglängderna på ljuset
för att påverka hårsäckar respektive acnebakterier.

