
HERONTDEK DE SCHOONHEID VAN UW HUID!

COSMETISCH TOESTEL VOOR 

INTERCELLULAIRE COMMUNICATIETHERAPIE

Zichtbare resultaten vanaf de eerste behandeling.

Effectief en voorzichtig met uw huid.

Combineerbaar met uw dagelijkse thuisverzorging.

Uw schoonheidsspecialiste
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SUCCESVOL GEBRUIKT VOOR:

Rimpels

Photo-veroudering

Verwijde poriën

Striemen

Acné

Hypopigmentatie

Hyperpigmentatie

Verslapping

Cellulite

Littekens

Wallen  en donkere kringen
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REVOLUTIONAIRE MICRONEEDLING

Nanopore is een niet-invasief, e-microneedling 
apparaat dat een antwoord biedt op verschillende 
huidproblemen. 

HOE WERKT NANOPORE E-MICRONEEDLING?

WAT IS HET VERSCHIL MET MANUELE ROLLERS?

HOE VOELT EEN BEHANDELING?

Elke huid is anders en het aantal behandeling hangt 
af van de soorten huidproblemen die behandeld 
worden. De beste resultaten verkrijgt u over het 
algemeen na een kuur van 6 behandelingen, met 
daarna onderhoudsbehandelingen om de 4 à 6 
weken.

HOEVEEL BEHANDELINGEN HEEFT U NODIG?

HOE VERZORG IK MIJN HUID NA DE BEHANDELING?

REVOLUTIONAIRE MICRONEEDLING

Door het gebruik van fijne, roterende naaldjes 
worden tot 1500 microkanaaltjes per sec/m² in 
de huid gemaakt. Dit laat toe om een cocktail op 
maat, met professionele serums, dieper in de 
huid te brengen voor de effectieve behandeling 
van rimpels, pigmentstoornissen, (acné) littekens, 
striemen, grove poriën en verslapping. Deze 
techniek is geschikt voor gelaat en lichaam.

Nanopore werkt op een gecontroleerde manier op 
vlak van veiligheid, diepte, hygiëne en effectiviteit. 
De techniek levert zichtbaar resultaat zonder risico, 
ongemak of downtime.

Niettegenstaande dat de behandeling met naaldjes 
wordt uitgevoerd, kunnen we door de snelheid 
waarmee de pen op en neergaat zorgen dat de 
behandeling zo goed als pijnloos kan worden 
uitgevoerd.

De eerste uren na de behandeling, zolang de poriën 
open zijn, worden geen producten aangebracht. 
Daarna is het belangrijk om professionele 
thuisverzorging, met aangepaste ingrediënten 
aan het huidprobleem, te gebruiken om het beste 
resultaat te bereiken. Uw Nanopore professional 
kan u deze zeker correct adviseren.
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