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MICRO NEEDLING PARA ELA & ELE
A pele compõe-se de três camadas, a epiderme (Epidermis) com
seu estrato espinhoso, a esclerótica (Corium) e a hipoderme
(Subcutis). A espessura de cada camada é altamente variável e
depende, da parte do corpo, idade e sexo.

Dependendo da área da pele, comprimento da agulha e modelo
do rolo (cosmético ou medicinal) camadas inteiramente diferentes
da pele podem ser alcançadas.
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IB Skin-Roller™
Cosmético

Médico

0,20 mm para
uso pessoal

a partir de 1,00 mm apenas
para a área da medicina

 Estimula a pele

 Estimula a pele

 Intensifica a absorção
de soros / géis

 Intensifica a absorção
de soros / géis

 Regenera as células em
curto tempo com produtos
combinados

 Regenera as células em
curto tempo com produtos
combinados

 Otimiza os cuidados
higiênicos diários

 Suaviza & estica

 De ouro, ideal para pele
sensível

Switzerland

 Ilumina a pele manchada
com produtos adequados
 Minimiza as rugas
 Diminui os poros

NEEDLING COSMÉTICO
Needling cosmético é uma técnica simples porém efetiva no rejuvenescimento na camada superior da pele, na qual nem nervos
nem vasos sanguíneos são encontrados. Portanto, o tratamento é
agradável e indolor.
Estudos clínicos mostraram, que
soros e géis podem ser até 100 vezes
melhor absorvidos, se os produtos
forem aplicados na pele de forma
tradicional.

 Ativa o colágeno do próprio corpo
 Equilibra cicatrizes de acne
Aviso
Nunca forneça a outros, rolos de pele para usar e não usá-lo em crianças ou animais.
Se você usar um rolo, irá usá-lo em seu próprio risco e responsabilidade. Apesar de
muitos de nossos clientes experimentarem resultados muito positivos, não podemos
garantir o sucesso. Atenção para as contra-indicações e recomendações.

Notas de outras fontes
Há muitas informações sobre o tema “Micro Needling” (também conhecido como Skin
Needling) das mais diversas fontes. Não nos cabe julgar, nem comentar recomendações de outros especialistas. Estamos conscientes de que os nossos dados podem
ser diferentes dos de outros autores. Nossas recomendações são baseadas na nossa
experiência, conhecimento de dermatologistas, médicos e esteticistas.

Beleza com
a IB Skin-Roller™
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Intensifica seus cuidados
com a pele de forma fácil,
efetiva & rápida
Salvo erros .

Os endereços dos principais
médicos que aplicam o Needling medicinal serão fornecidos
mediante solicitação.

Cada pessoa e sua pele é única. Para alcançar melhores resultados,
recomendamos sempre que um especialista seja consultado.
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NEEDLING MEDICINAL
Neste procedimento, o médico penetra nas camadas mais
profundas da pele. Para que o procedimento para o paciente
seja o mais indolor possível, 45 min. antes do procedimento, um creme anestésico é aplicado na área a ser tratada. O
médico pode sugerir eventualmente o uso de outros
analgésicos combinados ao seu tipo de
pele dependendo da intensidade e
sensibilidade da pele.

Uma variante de Needling cosmético livre de dor
para todos os tipos de peles e idades

RECOMENDAÇÕES para Micro Needling (Cosmético)

INSTRUÇÕES PARA O SEU ROSTO

O IB Skin-Roller™ destina-se a apenas, por razões de higiene, a uma
só pessoa, e não deve ser distribuído ou compartilhado com outras
pessoas. Limpar completamente antes e depois do uso. As 192 agulhas
do cabeçote não devem ser colocadas sobre uma superfície dura ou serem danificadas. Atenção para as contra-indicações e recomendações.
Use somente como está especificado.
Caso a pele fique sensível pela naõ aplicação ou se outras reações negativas acontecerem, interromper o tratamento até que tenham melhorado.
Manter o rolo longe do alcance de crianças.
 À noite é o momento ideal
À noite é o melhor momento para o tratamento porque os poros
fecham novamente (6-8 horas). O ideal é você integrar o Needling
cosmético aos seus cuidados noturnos após a limpeza.
 Observe a higiene
Limpe bem as mãos, as áreas da pele a serem tratadas assim como o IB
Skin-Roller antes do uso com um produto desinfetante apropriado. Não
assumimos nenhuma responsabilidade com uso de soluções inadequadas.

z Rugas

Use o rolo na sua rotina de cuidados após a limpeza e aplicação de um tonificante. Divida o rosto em zonas. Comece com o lado direito, repita então o mesmo no lado
esquerdo. Role em cada seção de 2-5 vezes, antes de
passar para a próxima área.
Após o tratamento, a pele pode manter uma
tez rosa por um curto tempo. O tempo
dispendido no entanto também é dependente da
velocidade, de como será rolado.

5 min.

ESCOLHA SUA TÉCNICA ROLL
Siga as instruções de acordo com a sensibilidade da sua pele. O Método A é
intenso e adequado para áreas de problemas, enquanto que o Método B é
uma versão mais suave.

MÉTODO A - INTENSO (mais intenso)
Dividir a área a ser tratada em várias seções. Testa, nariz, bochechas, boca,
lado esquerdo e direito do pescoço.
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 Aplique sem fazer pressão forte
Mesmo sem uma forte pressão para alcançar excelentes resultados, a
prática regular ao longo do tempo é importante.
 Cuidar da pele apenas com produtos apropriados
Certifique-se de que os produtos utilizados após o Skin-Needling sejam
livres de fragrância e aditivos que podem causar reações alérgicas.
 Limpar o IB Skin-Roller e armazenar seco
Limpe o IB Skin-Roller depois de cada uso com água corrente quente e
o mantenha seco para o próximo tratamento. Limpe também o seu rolo,
pelo menos 1 vez por semana com um desinfetante apropriado que não
possa corroer o rolo. Guardar o rolo somente quando este estiver completamente seco. É melhor deixar o rolo para secagem na cavidade que é
fornecida pela tampa.
 Contra-indicações (Skin Needling cosmético)
Pintas, verrugas e áreas com rosácea devem ser omitidas. Skin
Needling não é permitido em: feridas abertas, infecções, problemas de
pele, psoríase, inflamações, acne ativa, eczemas, herpes, queratose actínica, quelóides, câncer de pele, doenças de pele malignas, doenças do colágeno e gravidez. Em caso de dor e febre, doses elevadas de vitamina E,
medicamentos para diluir o sangue ou outras drogas, discutir o tratamento
com um especialista.
Em caso de dúvidas sobre doenças de pele ou diabetes, consulte sempre
um médico antes de começar o tratamento com Skin Needling.
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Comece com uma pequena área e role de 2 - 5 vezes na horizontal para frente
e para trás. Então percorra sobre a mesma área verticalmente, diagonalmente
à direita e diagonalmente à esquerda. Do mesmo modo percorra a testa e a
área das bochechas ou toda a área, que você gostaria de tratar pontualmente.

MÉTODO B - GENTLE (suave)

u Role pelo pescoço verticalmente de baixo pra cima e de cima pra
baixo. Tenha cuidado com a área da laringe!
v Na próxima etapa, comece no meio do queixo e role de acordo com os
contornos da face na direção da orelha novamente para trás.Em seguida,
realize os mesmos movimentos de saída a partir do canto de sua boca.
Continue esse processo até que você finalmente chegue ao nariz, sob os
olhos em direção à orelha. Omita a área dos olhos!
w Agora role sobre a região inteira, incluindo acima dos lábios na direção
vertical, de baixo para cima e de cima para baixo. Repita esse processo até
que tenha atingido a orelha. Pressione seus lábios juntos, para que você
possa alcançar a área acima dos lábios com facilidade.
x Comece entre as sobrancelhas e role suavemente ao longo do nariz
para baixo.
y Rugas nos olhos: Iniciar fora do olho e delicadamente rolar horizontalmente para trás, para a metade superior da orelha e para trás.

nos olhos: Role
agora verticalmente sobre
a mesma área de baixo novamente.
{ No final, rolar a partir
das sobrancelhas para a linha do cabelo, numa direção
horizontal para a direita e à
esquerda no meio da testa.
* *
| Use na testa somente
na direção vertical de baixo pra cima e de cima para
baixo. Comece também
aqui direto a partir das
*
sobrancelhas e role na direção da linha do cabelo.
} Repita apenas os passos
1-8 do lado esquerdo do pescoço e do rosto.
~ Após o tratamento com
Skin Needling você pode
espalhar com as mãos ou
com um pincel limpo uma
* Não há Needling
generosa quantidade de gel
nessa área!
ou soro apropriado para a
pele. Se tudo estiver completamente retraído, você pode terminar
com os cuidados da sua pele normal. Após o tratamento, evitar a
luz solar direta. Também é importante o uso de filtros solares (de
largoespectro de proteção solar).
INTENSIDADE DE USO (Skin Needling cosmético)
O tratamento com IB Skin-Roller (Cosmético) pode ser feito após a pele
estar preparada, diariamente à noite. Para início nós recomendamos
tratamentos de 1 até 2 vezes por semana.
TAMBÉM APTO PARA OUTRAS PARTES DO CORPO
O IB Skin-Roller também pode ser usado em outras partes do
corpo como decote, mãos, braços, nádegas e outras zonas de
problemas.

IB SKIN-STAMPS TAMBÉM APROPRIADO EM
PEQUENAS ZONAS DE DIFÍCIL ALCANCE
Ótimo para áreas pequenas de difícil acesso; por exemplo, acima
da boca e ao redor dos olhos.

IB Skin-Roller & Skin-Stamps são:
dourados únicos duráveis elegantes
auto-clave fáceis de limpar

