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SKIN PERFECTOR
by JANSSEN COSMETICS

Den mest perfekta formen av

dermabrasion & mesostimulation



Den minsta och mest effektiva elektroniska enheten

för alla kliniker som vill koncentrera sig på

medicinska kosmetiska behandlingar

3 funktioner i en maskin:

• 1  funktionen: microdermabrasion (peeling)

• 2 funktionen: hud-mesostimulation (nålning) med Lift L 

• 3  funktionen: lokal hud-mesostimulation med Lift S 



1  funktionen: microdermabrasion /  peeling

På grund av den speciella utformningen av applikatorns huvuden kan

döda hudceller avlägsnas försiktigt.

Dessutom främjar de olika huvudena, genom sin massagerörelse

upplösning av kollagenkristallisation.

Effekt: 

• Mjukt till intensivt avlägsnande av döda hudceller

• Förbättring av hudens struktur

• Förbättring av ärr och rynkor

• Stimulering av mikrocirkulation och hudmetabolism

• Förbättrad penetration av hudvårdsprodukter

• Förbättrad produktabsorbtion

Användning är rekommenderad på: 

• på alla hudtyper

• stark keratos – kronisk solskada

• förstorade porer och tjock hud

• oljig hud

• solskadad hud

• fina linjer

• även på sommaren



Kontraindikationer för microdermabrasion

Microdermabrasion får endast användas av utbildade kosmetologer på frisk hud

Undvik behandling i händelse av:

• Hudcancer och misstänkt malign tumör

• Blodkoagulationsstörningar, hemofili

• Långvarig användning av blodförtunnande läkemedel

• Cortison, anti-akne läkemedel, t.ex. Roaccutan (behandling rekommenderas inte före 12 

månader efter användning av medicinerna)

• Akut feber

• Herpes!

• Bakteriella infektioner (t ex furunger, karbunceller, tuberkulos)

• Vårtor och upphöjda födelsemärken

• Större keloidärr

• Mycket lågt immunförsvar

• Psoriasis och neurodermatit

• Eksem som ligger i de områden som ska behandlas

• Rosacea



2 funktionen: hud-mesostimulation (nålning) med Lift L 

Unik icke-invasiv behandlingsteknik, som behagligt stimulerar epidermis.

Speciellt fri från smärta. Högkoncentrerade aktiva ingredienser med låg molekylvikt kan tränga in i 

epidermis snabbare, djupare och i större mängder.

Genom den mekaniska stimuleringen av de kutana receptorerna med "L" stimuleras alla vitala 

funktioner i epidermis och dermis.

Nylonnålen i medicinsk kvalitet i likformig längd förhindrar skador på dermis och speciellt 

fibroblasterna. Genom att göra mer än 700 000 mikrokanaler kan en optimal penetration av de aktiva 

ingredienserna och en aktivering av dermis uppnås för första gången.

Fördelar :

• Aktivering av hudens egen regenerering

• Förbättring av mikrocirkulationen

• Aktivering av bildandet av fibroblaster

• Förbättrad cellfunktion



Teknisk Data för Handenheten Lift L :

På nivå I   : 2.600 upp/ner, rörelser/minut x 20 nålar x 10 minuter av stimulation = 

520.000 mikrokanaler

På nivå II  : 3.300 upp/ner, rörelser/minut x 20 nålar x 10 minuter av stimulation = 

660.000 mikrokanaler

På nivå III : 3.800 upp/ner, rörelser/minut x 20 nålar x 10 minuter av stimulation = 

720.000 mikrokanaler

Den avgörande skillnaden mot andra nålningssystem på marknaden:  

Derma-Pens uppnår högst 80.000 stimulationer av mikrokanaler. 

Vidare är risken för skada och blödning betydligt högre.

För att stimulera epidermala och dermala hudfunktionerna är det inte nödvändigt att penetrera 

djupare än 0,35 mm i huden! Redan på 0,5 mm skadas huden och blödning är resultatet.

Detta är den avgörande skillnaden med Janssen Cosmetics SKIN PERFECTOR

i jämförelse med Derma Pennor och rollar. 

Med vår SKIN PERFECTOR arbetar vi ICKE-INVASIVT, SÄKERT och med utmärkta

RESULTAT. 

Resultatinriktad Kosmetik när den är som bäst!



3 funktionen: local hud-mesostimulation med Lift S 

Power Lift S : Alternativet till rynk-injektioner eller mesoterapi är att Lift S är en speciell 

behandlingen för punktlig stimulering av den övre epidermis som stimulerar lokal 

hudregenerering. På så sätt behandlas små och hårda hudområden intensivt och inriktas så att 

de aktiva ingredienserna kan appliceras direkt ner i rynkan.

Effekter / fördelar: 

• Lokal och målinriktad stimulering av regenerering av ärr och rynkor

• Förbättring av kollagen och elastinproduktion

• Lokalt det mest intensiva påfyllningen av aktiva ingredienser med fyllmedelseffekt

• Lokal stimulering av hudreparationssystemet

Rekommenderad för följande hudtillstånd:

• uttrycksrynkor

• djupa rynkor

• läpprynkor

• akne ärr

• ärr orsakade av olyckor (förutom keloidärr)

• ärr från vattkoppor

• åldersfläckar



Kontraindikationer för Microneedling

Microneedling får endast tillämpas av utbildade kosmetologer på friska människor och frisk hud.

Undvik behandling i händelse av:

• Hudcancer och misstänkt malign tumör

• Blodkoagulationsstörningar, hemofili

• Långvarig användning av blodförtunnande läkemedel

• Cortison, anti-akne läkemedel, t.ex. Roaccutan (behandling rekommenderas inte före 12 

månader efter användning av medicinerna)

• Akut feber

• Herpes!

• Bakteriella infektioner (t ex furunger, karbunceller, tuberkulos)

• Vårtor och upphöjda födelsemärken

• Keloidärr!

• Mycket lågt immunförsvar

• Psoriasis och neurodermatit

• Eksem som ligger i de områden som ska behandlas

• Rosacea
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