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SERUM8 Skincare System är ett
komplett hudvårdssystem utvecklat
av den danske läkaren Nilels Bukh.
Med hjälp av det här systemet kan
du vårda din hud med professionella
metoder i en kontrollerad process
av degradering av huden för att
påskynda återbildning.

Tre aktiva ingredienser
Hyaluronsyra (HA) - är en kraftigt verkande fuktighetsbevarande
molekyl som finns i hög koncentration i den extracellulära matrisen,
det vätskefyllda utrymmet mellan
celler, och har visat sig vara ett
nästan magiskt ämne för hudens
vitalitet som ger huden fukt,
fyllighet, fasthet och smidighet. Hyaluronsyra fungerar som “den jord
som hudcellerna växer i”.

Sackaros-okta-sulfat (SOS)
- aktiverar bFGF (basisk fibroblasttillväxtfaktor) som är en av
de viktigaste moduleringsmekanismerna för återbildning av huden.
Att stimulera tillväxtfaktorer på
det här sättet resulterar i starkare och friskare hud. SOS ”härmar”
kroppens naturliga signaler för
återbildning av huden. Mjölksyra
(AHA) - verkar huvudsakligen genom att bryta ned de små broarna
(desmosomer) som sammanbinder
hudceller. Dessutom underlättar
AHA peelingen av de yttersta,
döda hudcellerna så att nya celler
kan ersätta dem, och stimulerar
din huds vitalitet i en mer generell
mening. Man kan säga att den
“luftar” jorden och således lämnar
mer utrymme för den stärkande
extracellulära matrisstrukturen.

Svenska

SERUM8
Skincare System

– Ingen parfym
– Inga färgämnen
– Inga parabener
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Metoden
Metoden är enkel och revolutionerande.
Först används Dermaroller8 för
att mikroperforera och degradera
huden. Sedan appliceras Serum8 för
att tillföra huden essentiella ämnen
som stimulerar hudens tillväxt och
vitalisering. Som avslutning appliceras Moisturizer8, särskilt utvecklad för att användas strax efter
behandling, med en lugnande effekt
på hudens naturliga reaktion när
den återbildas.
Effekten av att kombinera degradering av gammal hud med att öka
bildandet av nya hudceller är synbart föryngrad hud. Hudvårdssystemet kan användas på alla hudtyper och är särskilt effektivt för men
inte begränsat till:
- Reducering och förebyggande av
fina linjer
- Hudföryngring
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- Akneärr
- Hyperpigmentering
- Förstorade porer
- Solskador
- Känslig, irriterad hud
Dermaroller8 kan beskrivas som en
fakirs spikmatta i miniatyr formad
som en rulle. Rollern har små, mycket vassa nålar som när den varsamt
rullas över huden gör tusentals
mikroskopiska stick. För att reparera skadan reagerar huden med att
förnya huden snabbare.
Varje stick blir ett litet centrum av
hudförnyelse där degraderande,
gammal hud sporrar ett naturligt
påskyndande av återbildningen av
hudceller.
De mikroskopiska sticken garanterar även att Serum8 effektivt
tränger igenom huden.
Följaktligen ger den korta degraderingen av hudytan och hudens
barriärfunktion en optimal koncen-

viktigt att tänka på när man applicerar substanser på huden.

I allmänhet brukar vi använda
alldeles för många substanser på
vår hud.

Vi har valt ut de aktiva ingredienserna baserat på deras effektivitet, och vi har med omsorg valt
ingredienser kända för att inte ha
någon skadlig verkan på en degraderad hudbarriär.

I SERUM8 Skincare System ingår
endast ett fåtal, noggrant utvalda, aktiva ingredienser. Huden är
starkt absorberande och detta är

“

Svenska

tration av återupplivande ämnen i
de undre hudskikten.

Degradering och återbildning av huden
Igen och igen

Naturlig återbildning och föryngring av huden

“
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Steg för steg-guide
1.
Rengör Dermaroller8 med
2-3 sprejningar Rollercleaner8 på rollerhuvudet.
Vifta med rollern i luften
tills den är torr.

2.
Rengör huden med
ditt vanliga ansiktsvatten och avsluta
med att applicera 1½
pumptryck Cleanser8
med en fuktig bomullsrondell.
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3.
Välj ett lämpligt hudområde
som t.ex. panna, kind, näsa
eller överläpp och rulla systematiskt med Dermaroller8 ca 4-6 gånger vertikalt,
horisontalt och diagonalt.
Rulla jämnt och tryck
varsamt. Behandlingen ska
inte kännas smärtsam utan
mer som försiktiga nålstick.
Inga andra effekter än en
lätt rodnad på huden ska
uppkomma. Du kan rulla så
nära ögon och läppar du vill,
men var försiktig eftersom
huden är tunnare och känsligare i de här områdena.
Behandlingen kan även med fördel
utföras på hals, bröst, händernas
ovansida etc.

4.
Applicera 1½
pumptryck Serum8 i ett jämnt,
tunt skikt.

5.
Applicera ett tunt skikt
Moisturizer8 efter omkring 10 minuter. Vänta i
minst 1 timme tills huden
åter har tillslutits, innan
andra hudvårdsprodukter appliceras. När din
hud har torkat kan du
applicera makeup.

Svenska

6.
Avslutningsvis ska du rengöra din
Dermaroller8. Du kan börja med att
skölja den under rinnande varmt
vatten och avsluta med 2-3 sprejningar Rollercleaner8. Det är inte
nödvändigt att skölja under varmt
vatten. Vifta med rollern i luften
tills den är torr. Förvara rollern i den
skyddande förpackningen till nästa
behandling. Använd inte en dermaroller med skadat rollerhuvud då
det kan skada din hud.
Var alltid uppmärksam på hudreaktioner efter
behandling. Börja med att rulla sakta och försiktigt och vänta ett par dagar innan behandlingen
upprepas. Om inga problem uppkommer kan du
upprepa behandlingen varannan till var tredje
dag. Om du följer den här proceduren kommer
du att uppleva exakt hur din hud reagerar på
behandlingen. Stoppa behandlingen omedelbart
om negativa reaktioner uppkommer och uppsök
läkare. SERUM8 Skincare System ska inte användas om du lider av någon hudsjukdom.
Att tänka på vid solexponering: Den här produkten innehåller alfahydroxisyra (AHA) som kan öka
din huds känslighet mot solen och i synnerhet
risken för solskador. Använd solskyddskräm, bär
skyddande kläder och begränsa solexponeringen
medan du använder den här produkten och en
vecka efteråt.
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Att använda systemet
Hur ofta
Vi rekommenderar att du börjar
med att öka din huds tolerans mot
Dermaroller8. Använd Dermaroller8 1-2 gånger i veckan under de
första 2-3 veckorna och öka sedan
långsamt frekvensen till högst 3
gånger i veckan beroende på hur
din hud reagerar.

Dermaroller8
Den medföljande dermarollerns
nålar är 0,5 mm långa. Professionella hudvårdskliniker erbjuder
behandling med längre nålar för
mer djupgående hudproblem.

Serum8
Använd ALLTID Serum8 omedelbart
efter användning av Dermaroller8.
Serum8 är en helt biokompatibel
gel. Det är en helt naturlig produkt
bestående av ett extracellulärt
ämne i huden - hyaluronsyra. Den
innehåller inga ingredienser som på
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något sätt kan framkalla allergisk reaktion vid applicering på en
känslig och öppen hudbarriär.

Moisturizer8
På liknande sätt har Moisturizer8
utvecklats särskilt för att användas
strax efter behandling, med en lugnande effekt på hudens naturliga
reaktion när den återbildas.
Låt din hud torka i 10 minuter
och applicera sedan Moisturizer8.
Vänta i minst 1 timme så att huden
tillsluts ordentligt innan andra hudvårdsprodukter appliceras.

För personligt bruk
Dermaroller8 är endast avsedd för personligt bruk. Dermaroller8 kan användas 50-60
gånger (normal användning) eftersom
nålarna tenderar att bli trubbiga med tiden.
Om övriga produkter i SERUM8 Skincare
System används enligt instruktion kan de
användas till lika många behandlingar.

53

www.serum8.com

