


NEULATON BIOREVITALISAATIO – VALLANKUMOUKSELLINEN HOITO !!

Hoidossa käytetään yhdistelmää, joka sisältää tehokkaita happoja, ureaperoksidia ja 
antioksidantteja. Hoito stimuloi ihonalaiskudosta, joka johtaa aineenvaihdunnan 
parantumiseen solutasolla. Ihon pinta sileytyy välittömästi, ihon väri paranee, kasvutekijät 
ihossa lisääntyvät ja ihoon muodostuu uutta tuoretta kollageenia. 

Hoito on KIVUTON, NEULATON JA EIKÄ TOIPUMISAIKAA TARVITA, kuten monissa 
muissa tehokkaisiin happoihin perustuvassa ihonhoidossa.

Neulaton biorevitalisaatio sopii kasvojen, kaulan, kämmenselkien, rintakehän ja muut 
vartalon iholle. Hoito korjaa välittömästi esteettisiä virheitä ja syväkosteuttaa ihoa. 
Hoito kiinteyttää, sileyttää ja kosteuttaa ihoa, sekä vaalentaa arpia tehokkaasti.
Tulokset näkyvät välittömästi hoidon jälkeen ja paranevat seuraavien viikkojen kuluessa.

Parhaat hoitotulokset saavutetaan sarjahoidolla, jolloin hoito tehdään 3-4 kertaa 7-10vrk 
välein. Sarjahoidon tuloksien ylläpitoon riittää 2-4 yksittäistä hoitoa vuodessa. 
Biorevitalisaatio toimii mainiosti myös ”tuhkimohoitona” ennen tärkeää päivää, jolloin ihosi 
tulee olla parhaimmillaan.

Hoito on nopea ja hyvin siedetty. Vain harvoin esiintyy lievää punoitusta ja hyvin harvoin 
kevyttä hilseilyä 3-5vrk kuluttua hoidosta. Esteitä hoidolle ovat raskaus ja imetys, ärtynyt 
iho, tali-ihottuma, kojihappoallergia, muut allergiat sekä puhjennut iho ja/tai herpesrakkulat.
Hoitoa ei voida tehdä myöskään heti ihokarvojen poiston jälkeen ja muihin esteettisiin 
hoitoihin on pidettävä 2vkon väli. Hoidon voi tehdä kuitenkin juuri ennen näitä 
toimenpiteitä.

Hinnat:
Ensimmäinen hoitokerta / ylläpitokerta 6kk sisällä 199e
Jatkohoidot 7-10vrk välein 149e
Lisäalue ( esim. kasvot + decoltee ) +99e

KOTIHOITO-OHJEET

Hoito on helppo ja hyvin siedetty. Hoidon jälkeen iho saattaa hieman punoittaa, mutta 
tämä on nopeasti ohimenevää. Mikäli ihossasi on runsaasti kuollutta ihosolukkoa, kevyttä 
hilseilyä saattaa esiintyä 3-5vrk kuluttua hoidosta. Iho tuntuu hoidon jälkeen sileältä ja 
näyttää kuulaalta. Hoidon jälkeen iholle levitetään jälkihoitovoide, joka palauttaa iholle sitä 
suojaavan lipidikerroksen. Älä pese kasvojasi hoitopäivänä enää ollenkaan. Mikäli esiintyy 
kiristelyä ennen nukkumaanmenoa, voit lisätä normaalisti käyttämääsi kosteuttavaa 
kasvovoidetta. Hoidon jälkeisenä aamuna voit palata normaaleihin ihonhoitorutiineihin.
Vältä hoitopäivänä saunaa, hikoilua, auringonottoa, raskasta fyysistä rasitusta ja ihon 
likaantumista. Mikäli epäilet, ettei toipumisaikasi suju odotetusti tai tarvitset lisäohjeita, ota 
rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:
Klinikka Glow 
Voionmaankatu 30
puh: 0400314674
klinikka@glowjkl.fi KLINIKKA GLOW

esteettiset hoidot


