Skin Pro II

Bärbar utrustning för spa,
salong och hemmabruk
Med GEM Pro kan du återställa hudens vitalitet och flexibilitet, minska fina linjer, släta ut och förbättra hudens struktur.
Bärbar, lätt och enkel att använda - detta skönhetsverktyg är ett revolutionerande nytt system för Spa, Salon, och hemanvändning.
GEM Pro består av 3 förmånliga hudvårdsprogram med 3 typer av elektriska strömmar:
1. GALVANISK-STRÖM: En kontinuerlig ström som ökar upptaget av hudvårdsprodukter och förbättrar hudens utseende.
2. EMS (elektrisk muskelstimulering): Förbättrar vitalitet och stimulerar ansiktsmusklerna.
3. MIKRO-STRÖM: Varierande växelström som minimerar uppkomsten av rynkor.
Funktion 1: De Sju Gyllne Micro-nålarna
Termisk mikroström, som anti-rynk behandling, tillämpas med 7 små
toppformade kontaktpunkter, där elektroderna ställs på de djupaste områden
där rynkor bildas. Denna termiska mikroströmstimulering producerar proliferation av fibroblastceller på huden. Fibroblaster bidrar till att skapa kollagen och
elastin. Efter anti-rynk behandling kommer djupa rynkor att bli lätt svullna av
elastiska fibrer och detta främjar en slät hud. Rynkors djup kommer höjas och
återfår sitt ursprungliga släta utseende. Med ytterligare behandling, blir
effekten uppenbar och rynkor bildar nya linjer av mjuk kollagen. Denna
behandling kan också användas för att förhindra uppkomsten av rynkor.
Funktion 2: Germanium sondelektrod
Ansiktsmuskeltoningsbehandlingen består av att tillämpa mikro-ström på
slapp hud på ansikte och hals (hals, kinder, och toppen av hakan). Behandlingen verkar direkt på hudens cellfunktion, muskler och lymfatiska systemet.
Användning av elektrisk stimulering med lågfrekvent mikro-ström används
för att:
- Återställa varje lager av hud
- Reglera hudens mikrocirkulation och lymfdränage
- Stimulera kollagen och elastinproduktion
- Stimulera ansiktsmusklerna att eliminera fettbildning i ansiktet, på hals, och
dubbelhaka.
Funktion 3: Germanium Y-formad Applikator
LYFT TERAPI (Lifting Ion +/-)
Kontinuerlig ström hjälper materialutbytesprocessen i huden för att förbättra
sin vitalitet, kontrollera oljesekretion, berika hudnäring, återfukta och förnya,
och att stimulera särskild produktion av kollagen och elastin i fibroblaster.
Kollagen utgör den interna ramen för huden. Det stärker elasticiteten,
vitaliteten och fuktkapaciteten. De elastiska fibrerna förbättra flexibiliteten och
återställer hudens plasticitet. Lyft terapi eller jontofores består av penetrerande hudvårdsprodukter i hudcellerna. Det finns två typer av lyftterapi:
Negativ jon LYFTNING / Djuprengörande
Y-formad applikator med - elektrod
Positiv jon LYFTNING / Djupt återfuktande
Y-formad applikator med + elektrod
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