
senaste generationens microneedling

 

 

Resultaten är jämförbara med laserslipning och Fraxel, men utan dessa metoders biverkningar. Mindre smärtsamt och inga 
skador på huden. Behandlingen stimulerar tillväxt av nytt kollagen, vilket ger huden ett jämnare och yngre utseende. Studier 
visar att man med MicroNeedling penetrerar upp till 90% av de aktiva substanserna (jämfört med 0,3% utan MicroNee-
dling).  Powerlite® MicroNeedling System använder endast specialutvecklade, sterila produkter i behandlingen. Preparaten 
finns för olika problem och är så rena att de skulle kunna injiceras i huden. 

   •   Resultat redan några dagar efter första behandlingen
   •   Mindre smärtsamt än andra nålsystem 
   •   Långsiktiga effekter
   •   Många användningsområden
   •   Tjockare dermis utan att skada epidermis
   •   Extremt hög absorption av aktiva ingredienser
   •   Kort återhämtning 1/2 - 1 dag
   •   Låg startkostnad
   •   Lönsamma behandlingar 
   •   PASSAR ALLA HUDTYPER & HUDFÄRGER
   •   KAN GÖRAS ÅRET OM

powerlite® m icroneedling system

FÖrdelar:   

Powerlite® MicroNeedling System använder sig av senaste generationens micronee-
dling roller med högsta kvalitet för säkra och snabba behandlingar. Cliniccare roll-
ern är medicinskt CE-märkt och FDA godkänd. Rollern är steril och personlig och 
kan tack vare vår desinficeringsprocess användas till en hel kur. Med sina 540 nålar 
gör den 500 000 mikrokanaler på 10 min, vilket ger en väldigt effektiv och snabb 
behandling. Rollern är utrustad med väldigt tunna, fina, diamantformade nålar vilket 
gör behandlingen skonsam och i stort sett utan konvalescens. Nålarna är laserfrästa 
ur en metallplatta (dvs ingen risk för att de trillar ut) och är tillverkade i härdad 
titanium (dvs ingen risk för metallallergier). Rullen har en tjock metallaxel och kan 
därmed inte lossna. Allt för din och dina kunders säkerhet.    

ett effektivt koncept för att behandla åldrad och solskadad hud, ärr, rynkor, 
hudbristningar och håravfall. 

 Behandlingsindikationer
• Åldrad och solskadad hud
• Ärr
• Linjer och rynkor
• Hudbristningar/strier
• Håravfall

powerlite® microneedling system är snabbt, säkert och effektivt! 

Ökad penetrering

Hudvårdsprodukt med 
Powerlite® MicroNeedling

Hudvårdsprodukt utan 
MicroNeedling 

P O W E R L I T E ®

M i c r o N e e d l i n g  S y s t e m

Cliniccare roller



 

 service och support

Vid köp av startpaket ingår utbildning, alla produkter 
du behöver för att komma igång med behandlingarna, 
marknadsföringsmaterial i form av flyers, posters, an-
nonsunderlag samt listning på vår hemsida www.dinsa-
long.com. Du får även tillgång till full service och support 
vad gäller behandlingsfrågor och marknadsföring. 
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 Flöjelbergsgatan 8A, 431 35 Mölndal, Tel: 031-706 65 50, info@preswede.com  www.preswede.com
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Distributör för Powerlite® MicroNeedling System i Sverige:

Efter 1 behandling

Hudföryngring före Bristningar före

Efter 1 behandling

Ärr före

Efter 3 behandlingar Efter 3 behandlingar

Hudföryngring före

clin iccare specialprodukter
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Medicinskt
CE-märkt

FDA-godkänd

Cliniccares produkter är specialutvecklade och speciellt framtagna för att användas vid just microneedling. Produkterna innehåller 
unika ingredienser (bl.a. tillväxtfaktorer & biomimetiska peptider), är 100% sterila, helt utan konserveringsmedel och innehåller 
inga färgämnen eller dofter. De är så rena att de kan injiceras i huden. Cliniccares produkter behandlar och tar hand om hudrela-
terade problem och finns anpassat för anti-aging, anti-pigmentation, anti-inflammation och anti-hair-loss.

teknisk speciFikation cliniccare roller

Antal nålar 540 (60x9)

Tjocklek på nålen Vid spetsen: 0.066 mm
Vid mitten: 0.146 mm
Vid rollern: 0.278 mm

Nålform Diamantformad. (Samma form 
som en myggas “sugrör”.)

Material på nålarna Härdad titanium

Certifieringar Medicinskt CE och FDA

Roller manuell standard
Nållängder

0.5 mm
1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm


