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EFFEKTIV

HUDFÖRBÄTTRING

Powerlite® IPL behandlar alla hudens 
lager allsidigt, både på ytan och på djupet. 
Pow lerlite® IPL b hbeh dandllar l allla h dhudens 
l ll idi t båd å t h å dj t

Powerlite® IPL bygger 
på Intensivt Pulserande 
Ljus (IPL) som  effektivt  
behandlar skadad 
hud och bromsar 
effekterna av 
hudens åldrande 
inifrån. 

Powerlite® IPL 
för vacker, frisk 
och ungdomlig hy.

Dessutom kan du på bara någon enstaka behandling ta bort dina 
solskador, åldersfl äckar eller ytliga blodkärl med Powerlite® IPL.

Powerlite® IPL behandlingen 
kan göras på lunchen och är 
helt utan återhämtningstid. 

Powerlite® IPL har genom-
gått produktutveckling, tester, 
forskning och uppföljning, allt 
i nära samarbete med läkare 
och hudterapeuter. 

Powerlite® IPL är modern 
teknik som tar din hudvård 
till en helt ny dimension. Den 
reparerar skador och åldran-
de inifrån. Behandlingarna är 
dessutom smärtfria, säkra 
och snabba.
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Powerlite® IPL
Powerlite® IPL verkar på 
djupet i huden och ökar 
elasticiteten och spänsten 
genom att stimulera till ny-
bildning av kollagen och 
elastin.

Ljuset startar en naturlig 
process så att nya friska 
celler bildas inifrån. 

Hudförbättringen fortsätter 
fl era veckor efter avslutad 
behandling.
 
Powerlite® IPL är medi-
cinskt certifi erad. 

Powerlite® IPL - det själv-
klara valet när du vill ha 
resultat.
 

Hudföryngring

Åldrande, sol och en 
stressig livsstil sätter 
sina spår med ålders-
fl äckar, solskador, 
pigmenteringar och 
ytliga blodkärl. 

Ljuset från Powerlite® 
IPL går ner i huden och 
omvandlas till värmeen-
ergi. Målet ex pigment-
fl äcken värms upp och 
förstörs utan att skada 
omliggande vävnad.

Fläckarna försvinner 
med hudens förnyel-
secykel. Resultatet är 
en hud som är jämnare 
och vackrare.

Solskadad hud

1

Huden är utsatt och för-
störs av fl era faktorer. 
Det bildas fördjupningar i 
huden som fi na linjer och 
rynkor och hyn känns lätt 
livlös.

Ljuset från Powerlite® 
IPL går ner i huden och 
omvandlas till värmeen-
ergi. Ljuset startar en 
naturlig process, stimu-
lerar nybildning av kol-
lagen så att nya friska 
celler bildas inifrån. 

Kollagen och elastin-
fi brer återformas. Du 
återfår spänsten i huden 
samtidigt som fi na linjer 
och förstorade porer 
reduceras. 
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Hudföryngring - före

Efter en behandling

udföryngring - föreH
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Ytliga kärl - före Pigmenteringar - före

Efter en behandlingEfter tre behandlingar
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Boka en behandling hos din terapeut.

EfEfteEft tr tr be beh dhandlilingar
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RLITE
POWERLITE®®

IPL

SÄKERT, CERTIFIERAT OCH BEPRÖVAT

Medicinsk Standard
93/42/EEC

MDD 
Certifi erad 
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 Flöjelbergsgatan 8A, 431 35 Mölndal, Sverige, Tel: 031-706 65 50 www.dinsalong.com
Powerlite® tillverkas i Sverige  av:


