WWW.DERMATUDE.COM

IHON IKÄÄNTYMINEN
Ensimmäiset ikääntymisen merkit alkavat näkyä iholla 25-vuotiaasta
lähtien. Iho ohenee, verenkierto heikkenee ja kehon luonnollinen
kollageenin ja elastiinin tuotanto alkaa hidastua jolloin iho menettää
kiinteyttä ja kimmoisuuttaan. Tämä luonnollinen ikääntymisprosessi
UV-valo, tupakka, alkoholi, ilmanvaihto, stressi ja saasteet.

KAUNEUDENHOITOALAN UUSIN INNOVAATIO
Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa kuluttajista eivät ole
halukkaita radikaaleihin medikaalisiin hoitomuotoihin. He olisivat
kuitenkin kiinnostuneita hoitomuodoista jotka ovat luonnollisia ja niillä
on todettuja tuloksia. Dermatuden metaterapia on tällainen 100%
luonnollinen ihonhoitomuoto joka parantaa ihon rakennetta ja ilmettä
sisältä ulospäin. Sillä saadaan aikaan vastaavia tuloksia kuin
plastiikkakirurgian avulla, mutta ilman veitsiä tai injektioita.

Natural collagen/elastin

alkaa sisältäpäin, mutta siihen vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten
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METATERAPIA
TAISTELEE IHON IKÄÄNTYMISEN MERKKEJÄ VASTAAN

Metaterapiahoidon avulla ihon ikääntymisprosessia voidaan hidastaa huomattavasti ja
ikääntymisen merkkejä voidaan myös vähentää näkyvästi. Metaterapiahoito stimuloi ja aktivoi
ihon luonnollista korjautumisprosessia sisältä ulospäin niin, että kollageenin ja
elastiinintuotanto käynnistyy uudelleen ja ihon uusiutuminen paranee. Lisäksi ihon puutteisiin
saadaan apua myös ulkoisesti syötettävien aktiiviaineiden avulla.

100% LUONNOLLINEN

Metaterapia on kaksivaikutteinen hoitomuoto joka ei paitsi taistele ikääntymisen seurauksia
vaan myös syitä vastaan. Maailman johtavat dermatologit ovat todenneet metaterapian
tehokkaaksi ja turvalliseksi ihonhoitomuodoksi.

VAIHTOEHTO KASVOJENKOHOTUKSELLE

Dermatuden metaterapia on 100% luonnollinen ihonhoitomuoto joka uudistaa ihoa ja
parantaa ihon kuntoa sisältä ulospäin. Dermatuden metaterapialla voidaan hoitaa tehokkaasti
seuraavia iho-ongelmia:
üü
üü
üü
üü
üü

Rypyt
Juonteet
Silmäpussit
Ihon löysyys
Aknearvet

üü
üü
üü
üü

Ihon värihäiriöt
Kuiva iho
Suurentuneet ihohuokoset
Jne.!

ASE TAISTELUSSA IHON IKÄÄNTYMISTÄ VASTAAN
MITEN METATERAPIAHOITO TEHDÄÄN?

Metaterapiahoidossa tehdään ihoon näkymättömiä, mikrokokoisia mikrokanavia
kivuttomasti. Tämän tuloksena ihon luonnollinen korjausmekanismi kiihtyy isolla
vaihteella ja se alkaa tuottaa tehokkaasti kollageenia ja elastiinia jotka korjaavat
myös nämä tehdyt mikrokanavat. Ihon itsensäkorjaava toiminto on ihon 100%
luonnollinen ominaisuus jossa iho uudistuu sisältä ulospäin.

TULOKSENA?

Ihostasi tulee kiinteämpi, rypyt ja juonteet häivyttyvät, ihohuokoset pienenevät, ihon
uudistuminen nopeutuu ja ihon yleinen olemus paranee. Metaterapiahoito auttaa
vuudelleenaktivoimaan sitä mitä ihosi on menettänyt aikojen saatossa ja kääntää
biologisen kellosi taaksepäin 100% luonnollisella tavalla saaden kasvosi näyttämään
pirteämmiltä ja nuorekkaammilta.

EDUT SINULLE

üü 100% luonnollinen hoitomuoto

üü Ei varsinaista toipumisaikaa: iho

üü Välittömiä näkyviä tuloksia

näyttää normaalilta muutamissa

üü Nopea hoitomuoto

tunneissa

üü Kivuton, puuduteainetta ei tarvita üü Voit levittää meikin 24 tunnin jälkeen

METATERAPIAHOITOJEN
HOITOALUEET

Metaterapialla voidaan parantaa
ihon kuntoa ja taistella
ikääntymisen merkkejä vastaan
niin kasvojen, kaulan, dekolteen
kuin yksittäisten alueiden kuten

Otsarypyt

ryppyjen ja ihon värihäiriökohtien
ihoa. Yhdistelemällä eri

Tummat silmänaluset
Silmäympärysrypyt

hoitomuotoja saadaan aikaan
vieläkin parempia hoitotuloksia.
Metaterapia auttaa seuraaviin
iho-ongelmiin:

Kulmakarvojen välissä
olevat rypyt

Ihon värihäiriöt
Epätasainen iho
Suuret ihohuokoset

Silmäpussit
Ikääntynyt iho
Pisamat

Ihon löysyys/kiinteyden puute

Suun ympärillä olevat rypyt

Kaulan iho-ongelmat

Dekolteealueen iho-ongelmat

METATERAPIAHOIDOT
KOKO KASVOJEN HOITO

Koko kasvojen metaterapiahoidossa keskitytään koko kasvojen
alueeseen ja tähdätään ihon rakenteen parantamiseen ja taistellaan

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

ihon ikääntymisen merkkejä vastaan. Hoidon myötä ihon rakenne
paranee, ihohuokoset pienenevät, iho kiinteytyy ja saa napakkuutta ja
nuorekasta ilmettä.
Hoidon jälkeen voit palata arkiaskareisiisi tai töihin välittömästi. Voit
levittää meikkiä kasvoillesi jo hoitoa seuraavana päivänä.
Metaterapiahoitosarja aloitetaan neljällä viikottaisella hoitokerralla.
Tämän aloitusjakson aikana näet jo merkittävää muutosta ihollasi.
Tämän jälkeen hoitokertoja tehdään joka toinen viikko esimerkiksi
seuraavan kahden kuukauden ajan. Kun haluttu lopputulos on
saavutettu, voit ylläpitää saavutettuja hoitotuloksia hoidattamalla
ihoasi metaterapiahoidon avulla säännöllisesti tarpeen mukaan.

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

KAULAN/DEKOLTEEN HOITO

Metaterapian avulla on mahdollista keskittyä myös erikoisalueiden,
kuten kaulan tai dekolteealueen hoitoon. Kaula/dekolteealueen
hoidossa käytetään erikoishoitomoduulia jonka avulla saavutetaan

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

vieläkin intensiivisempiä hoitotuloksia.

RYPPYJEN HOITO

Yleisen ihon kunnon hoidon lisäksi metaterapialla voidaan hoitaa
täsmähoitona myös yksittäisiä ryppyjä ja juonteita. Erityisen tekniikan
avulla ryppyalueen ihoa aktivoidaan joka saa rypyn suoristumaan sisältä
ulospäin. Kyseessä on edelleen ihon luonnollinen prosessi jota tuetaan
iholle syötettävien aktiiviaineiden avulla jotka auttavat aikaansaamaan
nopeampia ja tehokkaampia tuloksia. Ryppyjä hoidetaan kolmen tai
viiden kerran sarjoissa kahden viikon välein.

YHDISTELMÄHOIDOT

Parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamiseksi
metaterapiahoidoissa kannattaa yhdistellä eri hoitomuotoja keskenään
hoitaen koko kasvojen aluetta, yksittäisiä ryppyjä tai muita ihon
ongelma-alueita sekä kasvojen ja dekolteealueen ihoa.

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

HOITOVAIHTOEHDOT
ACTIVE HYDRA BOOSTER -HOITO

Active Hydra Booster -hoidossa käytettävä hoitoseos sisältää ihossa luonnostaan esiintyvää hyaluronihappoa. Sen kosteuttava vaikutus varmistaa, että ihon kosteustasapaino palautuu ja kuiva, samea iho näyttää jälleen elinvoimaiselta.

EXTREME LIFTING COMPLEX -HOITO

Extreme Lifting Complex -hoidossa käytettävä hoitoseos sisältää tärkeimpinä vaikuttavina aineina A-, C- ja E-vitamiinia.
A-vitamiinin on todettu tutkimuksissa edistävän ihosolujen tuotantoa, C-vitamiini suojaa ihosoluja ja E-vitamiini elvyttää
ihosoluja.

STEM CELL REACTIVATOR -HOITO

Stem Cell Reactivator -hoidossa käytettävä hoitoseos sisältää tärkeimpänä vaikuttavana aineena Phyto Cell Tec Argan
-nimistä ainesosaa. Tämä ainesosa yhdessä muiden vaikuttavien ainesosien kanssa auttavat stimuloivaan solujen
uudistumista nuorekkaamman ilmeen aikaansaamiseksi. Se auttaa ikääntymisen merkkeihin kuten ryppyihin, juonteisiin,
kosteuden puutteeseen, ihon sameuteen ja roikkuvaan ihoon samalla kun se vahvistaa ihoa.

PIGMENT EQUALIZER -HOITO

Pigment Equalizer -hoidossa käytettävä hoitoseos sisältää tehokkaan koostumuksen Arctostaphylos Uva Ursi- ja Mitracarpus
Scaber -nimisiä ainesosia jotka pehmentävät ja häivyttävät ihon värihäiriöitä vaalentamatta ihoa aggressiivisesti. Ihonväri
muuttuu luonnollisen tasaiseksi.

KOTIHOITO
Hoitojakson aikana on tärkeää, että pidät yllä metaterapiahoitojen tuloksia myös kotona.
Metaterapiahoidot tekevät ihostasi poikkeuksellisen vastaanottavaisen aktiiviaineita kohtaan sekä hoidon
aikana käytettäville hoitoseoksille että Dermatude-kotihoitotuotteita kohtaan. Dermatudekotihoitotuotteet pidentävät hoidon vaikutusten kestoa ja auttavat saavuttamaan vieläkin parempia
hoitotuloksia. Jokaista metaterapiahoitoa ajatellen tuotevalikoimista löytyy juuri sopivat tuotteet.

ENNEN HOITOA KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET
Ihon puhdistaminen on tärkeää jotta iho pysyisi kirkkaana ja
siihen ei tulisi aknea. Ihon puhdistuksesta huolehtiminen on
tärkeää myös nuorekkaan ilmeen ylläpitämisen näkökulmasta.
Iholle yöksi jätetty meikki, ilmansaasteet ja vapaat radikaalit
kuivattavat ihoa ja tukkivat ihohuokosia. On suositeltavaa
puhdistaa iho vähintään kahdesti päivässä, ei siis vain iltaisin.
Aamulla iholta on tarpeen puhdistaa yöksi jätetyt
ihonhoitotuotteet, hiki, kuollut ihosolukko ja tyynyltä tarttunut
pöly. Ihon puhdistaminen pitää ihosi terveenä ja valmistelee
ihonhoitotuotteisiin jotka levität puhdistuksen jälkeen.

ENNEN HOITOA KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET
OXYGEN BOOST CLEANSING MILK - PUHDISTUSMAITO
Oxygen Boost Cleansing Milk sisältää runsaasti ihoa rauhoittavia ainesosia sekä

patentoitua Revitalin® -nimistä ainesosaa joka stimuloi ihon hapenottokykyä. Tämä
puhdistusmaito poistaa meikin ja epäpuhtaudet hellästi mutta tehokkaasti jättäen ihon
pehmeäksi, raikkaaksi ja puhtaaksi.

OXYGEN BOOST TONING LOTION - IHON PH

Oxygen Boost Toning Lotion edistää ihon kosteudensitomiskykyä ja sisältää patentoitua
Revitalin® -nimistä ainesosaa joka stimuloi ihon hapenottokykyä. Tämä alkoholiton
emulsio suojaa ihoa, tasapainottaa sen pH-arvoa ja viimeistelee ihon puhdistusrituaalin.

SOFT RADIANCE ENZYMATIC PEELING -KUORINTAVOIDE
Soft Radiance Enzymatic Peeling -kuorintavoide poistaa hellästi kuolleen ihosolukon ja

stimuloi ihon uudistumista. Sen säännöllinen käyttäminen parantaa ihon tekstuuria mikä
johtaa tasaiseen, kiinteään ja hehkuvaan ihoon.

KOTIHOITOTUOTTEET
ACTIVE HYDRA BOOSTER CREAM – KOSTEUTTAVA PÄIVÄ- JA YÖVOIDE

Active Hydra Booster Cream on päivä- ja yövoide joka sisältää hyaluronihappoa. Hyaluronihappo on ihossa luonnostaan
esiintyvä ainesosa joka pystyy sitomaan omaan molekyylikokoonsta nähden noin 30-kertaisen määrän vettä joka saa ihon
näyttämään paksummalta ja täyteläisemmältä. Levitä aamuisin ja iltaisin puhdistuksen jälkeen hieromalla kevyesti ihoon.

EXTREME LIFTING COMPLEX CREAM – LIFTAAVA PÄIVÄ- JA YÖVOIDE

Tämä päivä- ja yövoide sisältää A-, C- ja E-vitamiineja. A-vitamiini uudistaa ikääntynyttä ihoa, C-vitamiini tarjoaa iholle
suojaa ja E-vitamiini on tärkeä antioksidantti joka hidastaa ulkoisten vaikuttimien aiheuttamaan ihon ikääntymistä. Levitä
iholle aamuisin ja iltaisin ihon puhdistuksen jälkeen hieromalla kevyesti ihoon.

STEM CELL REACTIVATOR CREAM – KANTASOLUJA AKTIVOIVA VOIDE

Tämä kasvipohjainen aktivoiva voide sisältää Phyto Cell Tec Malus Domestica -nimistä vaikuttavaa ainetta joka auttaa
stimuloimaan ihosolujen uudistumista jotta iho näyttää nuoremmalta ja rypyt ja juonteet häivyttyvät. Levitä aamuisin ja
iltaisin puhdistuksen jälkeen hieromalla kevyesti ihoon.

PIGMENT EQUALIZER CREAM

Tämän tehokkaan anti-ageing -voiteen vaikuttavina aineina toimivat luonnosta peräisin olevat Arctostaphylos Uva Ursi- ja
Mitracarpus Scaber -uutteet jotka pehmentävät ja häivyttävät ihon värihäiriöitä. Ihonväri tasoittuu ja saa nuorekkaan
ilmeen. Levitä aamuisin ja iltaisin puhdistuksen jälkeen hieromalla kevyesti ihoon.

KOTIHOITOTUOTTEET
SEERUMIT

Dermatuden ihonhoitoseerumit sisältävät korkean konsentraation samoja aktiiviainesosia kuin metaterapiahoitojen
aikana käytetyt hoitoseoksetkin sisältävät. Seerumeista on sitä enemmän hyötyjä mitä pidempään ja säännöllisesti
niitä käytät. Seerumi ei korvaa voiteita, mutta ne lisäävät tehoja päivittäisiin ihonhoitorutiineihisi. Ne parantavat ihosi
kuntoa aamuisin ja iltaisin käytettynä!

STEM CELL REACTIVATOR – KANTASOLUJA AKTIVOIVA SEERUMI
Tämä aktivoiva seerumi sisältää kasvipohjaista Phyto Cell Tec Malus Domestica -nimistä ainesosaa
joka auttaa stimuloimaan ihon uudistumista nuorekkaamman ilmeen aikaansaamiseksi. Se auttaa
korjaamaan ihon ikääntymisen merkkejä kuten ryppyjä ja juonteita, kuivaa, sameaa ja roikkuvaa ihoa
koska se vahvistaa ja uudistaa ihoa. Levitä ihon puhdistuksen jälkeen, ennen voidetta.

PIGMENT EQUALIZER SERUM – IHONVÄRIÄ TASOITTAVVA SEERUMI
Pigment Equalizer Serum -seerumia käytetään yhdessä vastaavan voiteen kanssa. Se sisältää

korkeat pitoisuudet luonnosta peräisin olevia Arctostaphylos Uva Ursi- ja Mitracarpus Scaber uutteita jotka pehmentävät ja häivyttävät ihon värihäiriöitä. Iho saa takaisin tasaisen,
eloisan ilmeen. Levitä ennen Pigment Equalizer –voidetta.

KOTIHOITOTUOTTEET
INTENSE RESTORER MASK -NAAMIOT
Nämä kasvo- ja kaulanaamiot sisältävät tetra- ja

heksapeptidien lisäksi muita tehokkaita aktiiviainesosia jotka
imeytyvät hoidon jälkeen syvälle ihoon vielä avoimena olevien
mikrokanavien kautta. Tämä naamio taistelee tehokkaasti
ikääntymisen merkkejä vastaan ja auttaa ihoa palautumaan
jokaisen hoidon jälkeen. Se viilentää ja rauhoittaa ihoa sekä
poistaa ihon punotuksen sekä kevyen kuumotuksen tunteen.

HYDRA GUARD – IHON KOSTEUSMITTARI
Jokaisen metaterapiahoidon pohjana toimii ihoanalyysi ja
asiakaskonsultaatio. Tässä toimii apuna Hydra Guard
-kosteusmittari jolla kosmetologisi saa BIA-teknologian avulla
tietoa ihosi kosteustilanteesta. Tätä teknologiaa käytetään laajalti
ihon kosteuden mittaamiseen. Hydra Guard mittaa ihon
kosteustasapainoa ja antaa kuvaa ihosi kunnosta. Kosteus
mitataan ideaalisesti sekä ennen hoitoa että hoidon jälkeen
jotta nähdään miten ihon kosteus kasvaa hoidon myötä.

ERIKOISTUOTTEET
PEPX EYE BOOST -SILMÄNYMPÄRYSVOIDE

Ensimmäiset stressin, väsymyksen ja kosteuden puutteen merkit näkyvät silmänympärysiholla. Tämä
edistynyt tuotekoostumus sisältää hyaluronihappoa, peptidejä sekä Argireline-nimistä peptidiä jolla on
kyky minimoida lihasten liikkeitä herkän silmänympärysihon alueella botuliinin tapaan!
Silmänympärysiho saa optimaalista suojaa, kosteutta ja rentoutta. Tuloksena? Raikas, nuorekas ilme.
Levitä PepX Eye Boost –silmänympärysvoidetta hellästi silmänympärysalueelle aamuisin ja iltaisin
puhdistuksen jälkeen.

MULTI DEFENSE SPF 30 -SUOJAKERROINVOIDE

Multi Defense SPF 30 -suojakerroinvoide estää stressitekijöiden vaikuttamista iholla ja stimuloi uusien
solujen tuotantoa. Se rauhoittaa, kosteuttaa ja pehmentää ihoa. Tämä kevyt voide toimii ihon suojana ja
sisältää ainutlaatuisen koostumuksen joka parantaa ihon yleistä suojatoimintoa. Dermatude Multi
Defense SPF 30:lla on tärkeä rooli päivittäisessä ihonhoidossa ja taistelussa ihon ikääntymisen
merkkejä vastaan. Levitä iholle ihonhoitotuotteiden jälkeen ja ennen meikkiä.

ERIKOISTUOTTEET
PERFECT SKIN BLUR CREAM –
IHON VIRHEITÄ HÄIVYTTÄVÄ VOIDE

Dermatude Perfect Skin Blur Cream -voide on must-tuote tasaisen ihon
aikaansaamiseksi. Hienot juonteet, rypyt ja suuret ihohuokoset peittyvät
näkyvästi tämän innovatiivisen koostumuksen ansiosta. Tulos? Kaunis,
säteilevä ja täydellisen tasainen iho. Levitä Perfect Skin Blur Cream –
voidetta pieniä määriä ihon hienoihin juonteisiin, ryppyihin ja virhealueille
ihonhoitotuotteiden jälkeen, ennen meikkiä.

PERFECT SKIN CC CREAM

Perfect Skin CC Cream on tehokas, monikäyttöinen voide joka suojaa
ihoa ja tasoittaa ihon sävyä. CC-voidetta voidaan levittää iholle heti
metaterapiahoidon jälkeen. Tämä kevyt tuotekoostumut tasoittaa
ihon sävyä saaden ihon näyttämään luonnolliselta, terveeltä ja
raikkaalta ilman punoitusta. Tasainen iho ja ihon sävy yhdellä
tuotteella!

NÄIN SAAT IHOLLESI
NUOREKKAAN HEHKUN!
UUSIN INNOVAATIO IHON ANTI-AGEING
-HOITOJEN SARALLA
üü Turvallinen, 100% luonnollinen
hoitomuoto
üü Iho uudistuu sisältä ulospäin
üü Välittömästi näkyviä tuloksia
üü Todistettuja tuloksia

HIDASTA IHON IKÄÄNTYMISTÄ
METATERAPIAN AVULLA:
üü Uudistaa ihoa
üü Parantaa ihon rakennetta
üü Kosteuttaa ihoa
üü Elvyttää ihoa

Name
Ihotyyppi

Rypyt ja juonteet

¡ Ikääntynyt iho

¡ Kuiva tai erittäin kuiva iho

¡ Hilseilevä iho

¡ Löysä iho

¡ Iho jolla on arpia

¡ Vahingoittunut iho

¡ Tupakoijan iho

¡ Maksaläiskä/t

¡ Epätasainen ihonväri

¡ Pisamat

¡ Kuiva iho

¡ Otsarypyt

¡ Kulmakarvojen välissä olevat

¡ Silmänympärysrypyt

¡ Suun ympärillä olevat rypyt

¡ Nasolabiot

Suositeltu hoito
Kasvohoito

¡ Active Hydra Booster

¡ Extreme Lifting Complex

¡ Stem Cell Reactivator

¡ Pigment Equalizer

Kaula/Dekoltee

¡ Active Hydra Booster

¡ Extreme Lifting Complex

¡ Stem Cell Reactivator

¡ Pigment Equalizer

Suositellut tuotteet ennen hoitoa ¡ Oxygen Boost Cleansing Milk

¡ Oxygen Boost Lotion

¡ Soft Radiance Enzymatic Peeling

Suositellut tuotteet hoidon jälkeen ¡ Active Hydra Booster Cream

¡ Extreme Lifting Complex Cream

¡ Stem Cell Reactivator cream

¡ Pigment Equalizer cream

¡ Pigment Equalizer serum

¡ Stem Cell Reactivator serum

¡ Intense Restorer Facial Mask

¡ Intense Restorer Neck Mask

¡ Hydra Guard

Suositellut erikoistuotteet

¡ PepX Eye Boost
¡ Multi Defense SPF 30

Huomioita

¡ Perfect Skin CC cream

¡ Perfect Skin Blur Cream

Metaterapiahoitosi tekijä on hyväksytty ja sertifioitu Dermatude-tekijä. Tämä takaa, että hoitosi tehdään ammattitaitoisesti
ja huolellisesti, turvallisesti parhaiden mahdollisten ihonhoitotulosten aikaansaamiseksi.

Metaterapia-hoidon tekijä

www.dermatude.fi

