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DOSSZIÉ BŐRHÁMLASZTÁS

SAVAS HÁMLASZTÁS
+MIKROTŰ=A BŐRMEGÚJÍTÁS

LEGÚJABB LÉPÉSE
STEP BY STEP  – Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk a BIODROGA MD egyénre szabható

orvos-kozmetikai eljárását, melyet akár érzékeny bőrökön is alkalmazhatunk.

BIODROGA MD orvos-
kozmetikumaival kombi-
nálhatjuk a savas hám-
lasztást a mikrotűs ható-
anyag-bevitellel, ezáltal e

két eljárás  előnyeivel a korábbinál

jóval hatékonyabb bőrmegújítást vé-
gezhetünk.

Savas hámlasztás
Kozmetikai savas hámlasztással,
melyet Magyarországon jellemzően

októbertől áprilisig végzünk, a bőr-
problémák széles spektrumát tud-
juk kúraszerűen kezelni. 
A felszíni peeling előnye, hogy nincs
felépülési ideje, a vendég a kezelés
után azonnal visszatérhet a minden-

A

ELŐTTE

UTÁNA



2017/10   www.beauty-forum.hu 59

BŐRHÁMLASZTÁS DOSSZIÉ

2017/10   www.beauty-forum.hu

Megnedvesített kézzel vigyük fel a BIODROGA MD Hidratáló lemo-
só tejet, finoman masszírozzuk át vele az arcot, majd egy nedves
kendővel távolítsuk el. A smink lemosásához is alkalmas ez a ter-
mék, mert nem csípi a szemet.

1
BIODROGA INSTITUT Alkoholmentes tonikkal átitatott vattával fi-
noman ütögessük át az arcot. (A BIODROGA MD tonikok enyhe al-
koholtartalommal bírnak, ezért nem ezeket alkalmazzuk.)
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napi tevékenységeihez, nem igényel
helyi érzéstelenítést, illetve a felül-
fertőzés kockázata is minimális egy
invazív eljáráshoz képest. A külön-
böző sav-koktélokkal már egyénre
szabottan, egyszerre több problé-
mát is kezelhetünk, így például a
pigmentfoltos, de érzékeny bőrökre
is kialakíthatunk kezelési sort.

A mikrotűs eljárás
lényege kettős: 
n egyrészt apró csatornákat hozunk
létre, melyeken át könnyebben jut-
nak a hatóanyagok a bőr mélyebb
rétegeibe; 
n másrészt ezek az apró csatoknák
olyan idegi jeleket küldenek az agy-
ba, melynek hatására a szervezet
gyógyító-regeneráló folyamatai
működésbe lépnek, ezáltal a bőrt a
sérült területen kijavítják. 

Biztonságos kezelési 
kombináció
A két eljárást eddig élesen elkülöní-
tettük, és a savas kúra alatt nem al-

kalmaztunk tűt. A Biodroga MD
szakemberei ezt a két beavatkozást
hatékonyan, de biztonságosan
kombinálták, így – betartva az álta-
luk leírt protokollt – mindkét metó-
dusnak élvezhetjük az előnyeit. Fon-
tos: a    Biodroga MD savak közül
csak a 20%, 30% és speciális savak al-
kalmazhatók, kombinálva a maxi-
mum 0,5 mm-es tűvel. Mivel ezen ér-
tékek felett már nem veszélytelen a
beavatkozás, a forgalmazó beleegye-
ző nyilatkozatot is aláirat a kozmeti-
kusaival – ugyanúgy, ahogy a koz-
metikus is a vendégeivel savas
és/vagy tűs beavatkozás alkalmával.

A két eljárás kombinálva: 
•   a bőrproblémák közül csak a gyul-

ladt aknét nem kezelhetjük a
kombinált savas-tűs eljárással –
ezen vendégeink számára a (nem
kevésbé hatékony) speciális savas
kúrát ajánljuk;

•   nem hetente, hanem 2-4 hetente
történik a beavatkozás;

•   a kezelés során fellépő bőrvörö-
sesség és -érzékenység tovább
tarthat 1-2 óránál;

•   maga a kezelés hossza kb 1-1,5
órás lesz;

•   a kezelést kiegészíthetjük gépi
hatóanyagbevitellel, lágylézerrel
vagy arcvasalóval.

A bemutatott leírás nem helyettesíti
a képzésen való részvételt, melyen a
teljes szakmai háttér elsajátítható.

STEP BY STEP
A kezelési protokoll során alapvetően a savas hámlasztás kezelési menetét alkalmazzuk, ebbe tudjuk beilleszteni a mikrotűs
kezelést. Készítsük elő a mikrotűs rollert, helyezzük eszközfertőtlenítőbe vagy 70%-os alkoholba. (Minden alkalommal előtte és
utána is fertőtlenítsük le az eszközt!)

CSERNAI JUDIT
a Biodroga Institut, Biodroga
MD és Sans Soucis márkák
oktatókozmetikusa. 
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BIODROGA MD sav felvitele: Vegyünk fel steril kesztyűt. A szemet
nedves vattával fedjük be, és az arcra vigyünk fel a vendég bőrprob-
lémájának megfelelő savat egy ecset segítségével. A megfelelő ha-
tóidő (2-8 perc) letelte után távolítsuk el a savat hideg vízbe már-
tott vattakoronggal. 
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Vigyünk fel BIODROGA MD Savsemlegesítőt az arcra ugyancsak
ecsettel, kb. fél-egy percig hagyjuk hatni, majd hideg vízbe mártott
kendővel mossuk le.
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Az arc felét bőrfertőtlenítővel töröljük át, majd vigyük fel a bőr
problémájának megfelelő szérumot. A modell arcára a BIODROGA
MD Intenzív hidratáló szérum került.
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Az előzetesen lefertőtlenített mikrotűs rollerrel görgessük át min-
den irányban az arcot. Járjunk el ugyanígy az arc másik oldalán is.
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A szérumot ne töröljük le a mikrotű alkalmazása végeztével, erre
vigyük fel katalizátorként a 15%-os stabilizált C-vitamin koncentrá-
tumot, mely nem irritálja a bőrt. Ezután oszlassuk szét gélmaszk
keverékünket: egy rész BIODROGA MD Hialuronsav gél-koncent-
rátumot keverjünk össze egy rész BIODROGA MD Restrukturáló
koncentrátummal (kb. 2-2 pumpányi mindkét készítményből). A
gélmaszkot akár ultrahanggal is bevihetjük a bőrbe. Enyhén hűsítő,
nyugtató keverék, ami a sav és tű nyomán keletkező vörösességet
húzza le.
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Kb. 10-15 perc hatóidő után nedves vattával töröljük le a gélmasz-
kot, majd vigyünk fel a bőr típusának és a bőr problémájának meg-
felelő befejező krémet, illetve szemápolót. A vendéget egy vékony
réteg BIODROGA MD Arckrém 50 faktoros készítménnyel engedjük
el. Amennyiben nagyon zsíros a bőre, válasszuk a Mattosító fluidot
40 faktoros védelemmel. Ahogy a képen is látszik, faktoros CC
vagy DD krémmel is befejezhetjük a kezelést, így a fennmaradó
enyhe vörösességet is csökkenteni tudjuk, mégsem nehéz alapozó-
val terheljük meg a bőrt egy invazív kezelés után.
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