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DermapenTM är en avancerad microneedlingsbehandling 
som på ett helt naturligt sätt ökar hudens kollagentillväxt.

Microneedling blir alltmer populär som 
behandlingsmetod för en rad olika hud-
problem. Enkelt beskrivet, orsakar Der-
mapenTM en kontrollerad skada i huden 
med hjälp av nålar. Som en naturlig reak-
tion på nålningen vill kroppen reparera 
skadan. Den börjar producera nytt koll-
agen och det bildas även nya kapillärer 
i huden. Resultatet blir en föryngring av 
huden samt en förbättring av hudens 
struktur och kondition.

Nyproduktionen av naturliga elastiska 
komponenter kan jämföras med effekt- 
en av t e x fraktionerad laser, men Der-
mapenTM har mycket färre biverkning-
ar och en kortare återhämtningstid. En 
DermapenTM-behandling kan även ut-
föras på alla hudtyper/ hudfärger.

Oftast behövs en behandlingskur på 3-6 behandlingar.



DermapenTM var den första microneedlingspennan på marknaden och 
är fortfarande marknadsledande världen över. 

Med sin unika vertikala teknik, 12 tunna och sterila engångsnålar, en stark motor och 
en automatiskt vibrerande funktion, skapar DermapenTM upp till 1300 mikrokanaler i 
huden per sekund. De behandlingspreparat man använder kan därför effektivt pene-
trera huden för optimalt upptag och effekt.

Oftast behövs en behandlingskur på 3-6 behandlingar, beroende på hudens kondition 
och tillstånd. Behandlingstiden är ca 30-60 minuter och bör för bästa resultat upprepas 
med 2-8 veckors mellanrum, beroende på vilken indikation som behandlas. Behand- 
lingen skräddarsys efter hudens behov och kundens önskade resultat.

DermapenTM rekommenderas till:.  Huduppstramning och -föryngring.  Fina linjer och rynkor.  Stora porer.  Oren hud och acne.  Milier, keratosis pilares.  Pigmenteringar.   Ärr, inclusive acne ärr, kirurgiska ärr och brännskador.  Hudbristningar.  Alopecia

Efter behandlingen syns oftast en lätt rodnad, som tecken på att behandlingen har 
skapat en inflammatorisk process. Rodnaden brukar lägga sig efter några timmar. 

Man kan återgå till normala aktiviteter direkt efter DermapenTM-behandlingen. De 
eventuella reaktioner som kan upplevas ett par dagar efteråt är torrhet, flagnande,  
lätt rodnad och lite svullnad. Behandlaren rådger alltid om vad som specifikt bör und-
vikas dagarna efter behandlingen.

För ytterligare information och bilder, kontakta Lene Meldgaard på MMSkincare, 
tel 0733 846 847, lene@mmskincare.se
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