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FORM ANSIGTET MED CONTOUR
MAKING MAGIC MED MESO SKIN PERFECTOR®
SÅDAN ANVENDES
MESO SKIN PERFECTOR®
LIGHT
Anbefales til personer med meget
lys hud, til reduktion af fregner og
misfarvning af huden forårsaget af
akne og aldring.
Brug denne skygge til en mesokontur BB-behandling i ansigtet som
en highlighter (se billedet).
MESO SKIN PERFECTOR®
NATURAL
Medium beige med rosa undertoner
og er velegnet til personer med
varmere hudtoner. Bruges til at opnå
en afbalanceret hudfarve til lys hud
med brun hyperpigmentering.

Anbefalet Meso Håndstykke

MESO SKIN PERFECTOR®
MEDIUM
Velegnet til solbrun hud eller
personer med gyldne hudtoner
og anbefales til medium til mørke
hudtoner.
Anbefales som en mørk kontur til
en meso-kontur BB-behandling i
ansigtet (se billedet).

Anbefalet Meso Microlifting Modul

For optimalt og risikofrit resultat
•

4-8 behandlinger med ca. en uges mellemrum, afhængig af alder og hudtype.

•

Vedligeholdes herefter med en
enkelt behandling hver 3. måned.

4-8 behandlinger med ca. en uges mellemrum, afhængig af alder og hudtype. Vedligeholdes herefter med en enkelt behandling hver 3. måned.

TRIN 1: MESO PURE PEEL
Forbered huden grundigt med MESO PURE PEEL, inden enhver MESO
SKIN PERFECTOR® behandling.
• Rens området, der skal behandles, og fjern evt. makeup omhyggeligt
• Masser MESO PURE PEEL forsigtigt på området. Skyl ikke.

Aktive ingredienser
Lactic Acid, Citric Acid, Malic Acid, Bisabolol, Citrus Grandis Fruit Extract, Vaccinum Myrtillus Leaf Extract, Citrus Lemon Peel Extract

TRIN 2: VÆLG DET KORREKTE NÅLMODUL
Klargør håndstykket med et mikrolifting modul eller lignende.
Brug ALDRIG Microneedling-moduler.
Juster Microlifting modulet til maksimum længde og indstil maskine til
en hastighed 100-120 slag/sek. afhængigt af hudfølsomhed.
Du kan behandle alle områder (hænder, ansigt, hals, decollette eller
krop) med microlifting modulet, da det ikke er invasivt og derfor ikke vil
traumatisere huden, men vil forbedre hudkvaliteten, selv på arvæv.

TRIN 3: PÅFØR MESO SKIN PERFECTOR®
Vælg den rigtige farve
• Light: til lyse hudtoner
• Natural: til rosa hudtoner
• Medium: til mørkere hudtoner

Påfør et tyndt lag MESO SKIN PERFECTOR® til et lille område ad
gangen. Behandl hvert område (5 cm x 10 cm) i cirkulære bevægelser
med et moderat tryk på kinderne og intet tryk omkring øjne eller
på panden, i 2-3 minutter. Behandle pigmentpletter eller arvæv lidt
længere. Rens ikke huden men efterlad det overskydende MESO SKIN
PERFECTOR® på huden og gå til næste trin af behandlingen.

TRIN 4: MESO ANTI-AGE MASK
Transdermal dobbelt lags masken påsættes efter behandlingen, direkte
ovenpå den resterende del af MESO SKIN PERFECTOR® der er tilbage
fra behandlingen. Dette hjælper huden med at absorbere endnu
mere af produktet. Lad masken være på i 20-40 minutter afhængig
af klientens alder og hud, da masken har stærk anti-age virkning og
hudforyngelsesegenskaber. Hydrogel Face Masken er let og hurtig
at bruge (forudskåret) og de 3D-retikulære strukturer sikrer maksimal
vedhæftning til huden. De aktive ingredienser, er specielt udvalgt
til behandling af alle hudtyper. Den beroligerer og fugter huden og
forebygger irritation.

TRIN 5: MESO LIFT AND PROTECT (SPF50+)
Når du har fjernet masken, skal du tørre resten af MESO SKIN
PERFECTOR® af med vand.
Påfør et tyndt lag MESO LIFT AND PROTECT på de behandlede
områder. Følg op med et let mineralpudder hvis nødvendigt. MESO
LIFT AND PROTECT er en solbeskytter, der er egnet til daglig brug.
Ideel dagcreme til tør, sart, fotodermatose, lysfølsom hud.
MESO LIFT AND PROTECT er et multifunktionelt anti-age produkt med
en stærk virkning, der varer op til 8 timer.
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