
Powerlite Peeler motverkar effektivt 
effekterna av hudens åldrande och de 
yttre påfrestningar som huden dagli-
gen utsätts för. Behandlingen stimu-
lerar återuppbyggnaden av huden 
vilket ger huden ökad lyster, spänst
och vitalitet. 

Powerlite Peeler är en effektiv be-
handling för att vitalisera huden
och motverka ålderstecken. Be-
handlingarna skräddarsys för din 
hud. 

Powerlite Peeler vitaliserar huden med märkbar effekt. 
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Behandlingarna kan utföras i ansiktet och på kroppen. 
Passar alla hudtyper, hudfärg, män, kvinnor, alla årstider. 

Boka en tid hos din terapeut som skräddarsyr en kombinationsbehandling anpassad 
just efter din hudtyp och dina önskemål hos: 

Kristaller slipar huden, påskyndar cell-
förnyelsen och stimulerar läkning. Ökar 
näringstillförseln och syresättningen 
till cellerna genom att slipa bort döda 
hudceller, förhårdnader och ytliga hud-
skador. 

MICRODERMABRASION

Ger en lyftande och uppstramande anti-
ageing effekt. En miljon svängningar per 
sekund går ner i huden och aktiverar 
blodcirkulationen, stimulerar cellernas 
ämnesomsättning samt ger träning för 
musklerna vilket ger en upplyftande ef-
fekt. Huden stimuleras och vitaliseras.

ULTRASOUND

Ger en mycket effektiv djupverkande 
rengöring av huden. Aktiva ingredienser 
kan sedan slussas djupt ner i hudens 
lager där de gör mest nytta. Rynkor jäm-
nas ut och cellerna stimuleras att repro-
ducera sig och skydda huden från yttre 
miljöpåverkan.
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 Flöjelbergsgatan 8A, 431 35 Mölndal, Sverige, Tel: 031-706 65 50
www.dinsalong.com

Powerlite® tillverkas i Sverige  av:

Kombinationsbehandlingar med Powerlite Peeler
ger synliga resultat direkt efter första behandlingen.  
Powerlite Peeler är perfekt i kombination med 
Powerlite® IPL.

Du märker skillnad direkt. 


