INFORMATION OM DERMAROLLER
Hvad er dermaroller?
Dermaroller er en “mikronål”-behandling med videnskabelig dokumenteret effekt, der forbedrer
hudkvaliteten og reducerer acne-ar, overfladiske pigmentforandringer og tørhedsrynker. Behandlingen
booster vitaliteten i huden og kan bruges på i ansigtet, på halsen, hænderne og brystet.
Det er ikke nødvendigt med forundersøgelse inden en Dermaroller-behandling, men man er naturligvis
velkommen til at booke en forundersøgelse, hvis man ønsker dette.
Der findes to typer Dermaroller: En hjemmeruller (mild behandling med 0,1 mm nåle) og en medicinsk
behandling (mere effektiv behandling med 1,0-2,5 mm nåle).

HJEMME DERMAROLLER
Hjemmeruller behandling er en effektiv hudpleje, der booster hudens blodcirkulation og cellefornyelse,
og derved skaber en mere jævn og frisk overflade. De bedste resultater opnås i kombination med
medicinsk Dermaroller (klinik behandling), der er en mere effektiv og dybdegående behandling. Det er
en fordel at anvende hjemme-ruller 3 uger inden første klinik behandling, så huden klargøres.

Et hjemme-ruller-kit består af en hjemmeruller, der holder i 3 måneder, en serum med A-vitamin, der
blødgør huden samt et pandebånd og en rens til hjemme-rulleren. Hjemmerulning af huden skal gøres
på afrenset hud om aftenen. Det at rulle huden tager cirka 5 minutter, herefter påsmøres A-vitamin
serum og en fugtighedscreme. Huden kan blive en anelse rød, men dette er forventeligt. Er huden også
rød næste morgen, kan man holde en dags pause, men ellers er det hensigten at rulle hver aften. Det, at
huden bliver rød, er et tegn på, at den er aktiveret, og skal ikke opfattes som ”en allergisk reaktion”, med
mindre der også tilkommer vedvarende kløe og blivende rødt udslæt.

MEDICINSK DERMAROLLER
SELVE BEHANDLINGEN
Behandlingen sker ved hjælp af en ”rulle-teknik”, hvor huden først bedøves med en creme. Når
bedøvelsen virker, rulles huden med fine nåle, som narrer huden til at tro, at der er sket en skade. Det
sætter gang i en helingsproces, der skaber hudfornyelse. På samme tid tilfører behandleren en effektiv
serum af hyaluronsyre, der nærer i dybden og hjælper huden med at genvinde styrke og glød. Nålene er
mellem 1,0-1,5 mm lange (en “hjemmeruller” er til sammenligning 0,1 mm). Hele behandlingen tager
cirka 60 minutter.
EFTER BEHANDLINGEN

Efter behandlingen er huden rød i 1-3 dage som en let solskoldning. Herefter tørrer huden lidt ud, og
allerede efter 5-7 dage begynder huden at forny sig selv. Det er vigtigt at smøre huden med en god
fugtcreme minimum 2-4 gange dagligt de første 7 dage efter behandlingen.
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HVORNÅR KOMMER RESULTATET?
I løbet af 2-6 uger ses effekten med en stærkere, mere jævn og levende hud. Det er en fordel at få 1-3
behandlinger til en start med 6-8 ugers mellemrum, og herefter overgå til 1 behandling hver 2-3 måned.
På den måde opnår man den bedste anti-age effekt i huden.

Kan alle få behandlingen?

Ja, med mindre man har en kendt allergi overfor hyaluronsyre.
Kan man gå på arbejde og dyrke sport samme dag?

Huden har bedst af at få ro første døgn. Undgå makeup samme dag som behandlingen. Brug solcreme
hver dag i 7 dage og undgå at få direkte sol de første 3 dage.
EVENTUELLE BIVIRKNINGER

Man kan få enkelte små røde mærker nogle dage. Dog ikke mere end at det kan dækkes med lidt
makeup.

Der er ingen kendte langtidsbivirkninger af behandlingen. Skulle der opstå problemer med allergi efter
en Dermaroller behandling, skal du kontakte din behandler eller klinikken på tlf 76 500 500 mellem kl
10-14 eller mail info@amalieklinikken.dk.
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