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ÖLDRUN HÚÐARINNAR
Fyrstu merki um að húðin sé farin að eldast koma fram við u.þ.b. 25 ára
aldur. Húðin þynnist, blóðflæði minnkar og það hægir á náttúrulegri
framleiðslu kollagens og elastíns. Húðin tapar stinnleika og teygjanleika.
Þetta náttúrulega öldrunarferli byrjar innanfrá en ytri aðstæður flýta
ljósalömpum, loftkæling, streita, áhrif sindurefna og loftmengunar, að
ógleymdu tóbaki og áfengi.

ÞAÐ ALLRA NÝJASTA Í SNYRTIGEIRANUM

Rannsóknir hafa sýnt að mikill meirihluti neytenda eru tregir við að
gangast undir róttækar læknisfræðilegar aðgerðir. Hins vegar er mikill
áhugi á meiri og róttækari árangri með náttúrulegum aðferðum.
Dermatude Meta Therapy er 100% náttúruleg fegrunarmeðferð sem
endurnýjar og fegrar húðina. Snyrtimeðferð sem skilar árangri sem
svipar til lýtaaðgerðar, án læknisfræðilegrar aðkomu.

Natural collagen/elastin

fyrir því, eins og t.d. óhóflega miklir útfjólubláir geislar frá sól eða
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META THERAPY
STÖÐVAR ÖLDRUN HÚÐARINNAR

Meta Therapy getur hægt töluvert mikið á öldrun húðarinnar og í raun er hægt að draga
verulega úr sýnileika öldrunar. Meta Therapy örvar náttúrulegt ferli húðarinnar innan frá,
þannig að framleiðsla kollagens og elastíns í húðinni fer aftur af stað og blóðrásin eflist.
Jafnframt er húðinni bætt upp það sem hún hefur farið á mis við, með virkum efnum, eða
svokölluðum „Subjectables“.

100% NÁTTÚRULEGT

Þannig fást tvöföld áhrif gegn öldrun húðarinnar vegna þess að ekki er eingöngu horft á
afleiðingarnar, heldur er fyrst og fremst ráðist gegn orsökunum. Fremstu húðlæknar út um
allan heim telja Meta Therapy meðferðina örugga og áhrifaríka.

VALKOSTUR Á VIÐ ANDLITSLYFTINGU

Dermatude Meta Therapy er 100% náttúruleg fegrunarmeðferð sem endurnýjar og fegrar
húðina. Dermatude Meta Therapy vinnur sérstaklega vel á:
üü Djúpum hrukkum

üü Bóluörum

üü Fínum línum

üü Litabreytingum

üü Baugum

üü Stórum húðholum

üü Slappri húð

üü O.s.frv.!

YNGINGARFORMÚLAN
HVERNIG VIRKAR META THERAPY?

Í Meta Therapy meðferðinni eru gerð hárfín göt á húðina, án minnsta sársauka. Húðin
skynjar þetta sem sár, náttúrulegar varnir líkamans bregðast samstundist við og hefja
framleiðslu á kollageni og elastíni. Þessar sjálfvirku viðgerðir líkamans eru 100%
náttúrulegar – húðin endurnýjast innanfrá.

ÁRANGURINN?

Húðin verður þéttari og fær aftur stinnleika sem var farinn að minnka og greinilega
sést að fínar línur og smáhrukkur sléttast, húðholur verða fínlegri, blóðrásin örvast og
almennt ástand húðarinnar batnar. Meta Therapy hjálpar til við að endurnýja það sem
húðin hefur misst í tímans rás. Það fer fram með 100% náttúrulegum hætti, húðin
verður ferskari og yfirbragðið unglegra.

ÞINN ÁVINNINGUR

üü 100% náttúruleg meðferð
üü Sjáanlegur árangur strax
üü Stuttur meðferðartími

üü Sársaukalaus meðferð, engin þörf
á deyfingu
üü Þú jafnar þig innan fárra stunda
üü Þú getur notað farða eftir 24 tíma

META THERAPY MEÐFERÐIR
MEÐFERÐARSVÆÐIN
Hægt er að velja á milli

endurnýjandi og yngjandi
húðmeðferðar fyrir andlit, háls og
bringu en einnig er hægt að velja
meðferð fyrir afmörkuð svæði eða

Ennishrukkum

einstakar línur og hrukkur. Einnig er
hægt að blanda saman þessum
meðferðum til að ná sem bestum
árangri. Meta Therapy er frábær
meðferð til að vinna á:

Litabreytingum
Áhyggjulínum

Broshrukkum
Öldrunarblettum
Húðáferðinni allri
Opnum húðholum

Augnpokum
Öldrun
Freknum

Slappri húð

Hrukkum við varir

Hálsi

Bringunni

META THERAPY MEÐFERÐ
ANDLITSMEÐFERÐ

Í andlitsmeðferð er allt andlitið tekið fyrir með það að markmiði að
bæta húðina og endurnýja. Húðin fær betri uppbyggingu, fínlegri
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Eftir
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húðholur, meiri þéttleika, teygjanleika og unglegra yfirbragð.
Eftir meðferð er hægt að snúa sér strax aftur að daglegum störfum og
jafnvel hægt að nota andlitsfarða morguninn eftir.
Meta Therapy hefst með fjórum vikulegum meðferðum. Á þessu
byrjunarskeiði má strax sjá verulegar framfarir. Næst taka við meðferðir
á hálfsmánaðar fresti, þ.e. fjórar meðferðir sem dreifast á tvo mánuði.
Þegar tilætluðum árangri er náð er hægt að viðhalda honum með því að
endurtaka meðferðina með reglulegu millibili.
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MEÐFERÐ HÁLS/BRINGA

Meta Therapy gefur einnig möguleika á að taka fyrir ákveðin svæði eins
og háls og bringu. Í þeirri meðferð er sérstök nálaeining notuðu til að ná
jafnvel enn betri árangri.

HRUKKUMEÐFERÐ

Til að hámarka árangur meðferðarinnar er einnig hægt að nota mjög
nákvæma Meta Therapy meðferð gegn hrukkum og fínum línum. Með
þessari sérhæfðu tækni og sérstökum nálaeiningum er húðin í
hrukkubotninum örvuð og bandvefurinn gerir við hrukkuna innan frá.
Þetta ferli er 100% náttúrulegt, húðin sjálf sér um að gera við hrukkuna
innanfrá. Hér er engum fylliefnum sprautað í húðina og ekki er lokað á
neinar taugar sem liggja að vöðvum. Til að styðja þetta náttúrulega ferli
eru „Subjectables“ notuð til að örva og ná hraðari og betri árangri. Kúr
fyrir hrukkumeðferð er hefðbundið fjórar til fimm meðferðir á tveggja til
þriggja vikna fresti.
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BLANDAÐAR MEÐFERÐIR

Til að ná sem bestum árangri er mögulegt að tvinna saman meðferð
gegn hrukkum við andlitsmeðferð og meðferð fyrir háls og bringu.
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LISTI YFIR MEÐFERÐIR
ACTIVE HYDRA BOOSTER MEÐFERÐ

Virka efnið hyaluronsýra í Active Hydra Booster Subjectable er að finna í húðinni, þar sem það kemur fyrir með
náttúrulegum hætti. Rakagefandi eiginleikar hyaluronsýru tryggja rétt rakajafnvægi í húðinni. Húð sem orðin er mjög þurr
og líflaus fær aftur fyrri ljóma.

EXTREME LIFTING COMPLEX MEÐFERÐ

Extreme Lifting Complex Subjectable er vítamínblanda þar sem mest ber á A, C og E vítamínum. A vítamín gefur þroskaðri
húð nýjan æskuljóma, C vítamín verndar húðina og gerir sindurefni óvirk, en E vítamínið er öflugt andoxunarefni sem tefur
ummerki öldrunar.

STEM CELL REACTIVATOR MEÐFERÐ

Stem Cell Reactivator Subjectable inniheldur kjarna Argan plöntufrumunnar (Phyto Cell Tec Argan). Þetta endurvirkjandi efni
inniheldur þykkni með mjög virkum efnum sem aðstoða stofnfrumur við endurnýjun sem gefur yngra útlit. Það hjálpar til
við að vinna gegn sýnilegri öldrun, þar með fínum línum og hrukkum, ofþornun, gráma og slakri húð, og þar með styrkir það
og bætir útlit húðarinnar.

PIGMENT EQUALIZER MEÐFERÐ

Pigment Equalizer Subjectable inniheldur þykkni með efnum úr Arctostaphylos Uva Ursi og Mitracarpus Scaber. Það mýkir
og lýsir litabletti og svæði með litabreytingum, án þess að lýsa húðina á óvæginn hátt. Húðin fær aftur sína náttúrulegu
mýkt og ljóma.

HEIMAMEÐFERÐ
Á meðan Meta Therapy meðferðin stendur yfir er mikilvægt að styðja við meðferðina heima. Meta
Therapy meðferðin gerir húðina einstaklega móttækilega fyrir virku efnunum, bæði í fylliefnunum
sem og í Dermatude vörunum sem nota skal heima. Dermatude húðlínan lengir áhrif
meðferðarinnar og stuðlar að enn betri árangri. Fyrir hverja Meta Therapy meðferð eru samsvarandi
vörur fáanlegar til að nota heima.

HREINSIVÖRUR

Hreinsun húðarinnar er mikilvæg til að viðhalda hreinu litarhafti
og til að forðast bólur. Þetta er nauðsynlegur hluti þess að
viðhalda unglegu yfirbragði. Farði, mengun og sindurefni sem
skilin eru eftir á húðinni yfir nóttina þurrka húðina og stífla
húðholurnar. Það er gott ráð að hreinsa andlitið alla vega tvisvar
á dag, ekki aðeins á kvöldin. Svita, dauðar húðfrumur og ryk af
kodda þarf að fjarlægja að morgni. Hreinsun andlitsins heldur
húðinni heilbrigðri og undirbýr hana fyrir húðvörurnar sem þú
hyggst nota í kjölfarið.

HREINSIVÖRUR
OXYGEN BOOST CLEANSING MILK

Oxygen Boost hreinsimjólk er rík af mýkjandi efnum og inniheldur Revitalin® sem
örvar súrefnisupptöku húðarinnar. Hreinsimjólkin fjarlægir farða og óhreinindi á
mildan og auðveldan hátt til að öðlast hreina, mjúka og þétta húð.

OXYGEN BOOST TONING LOTION

Oxygen Boost andlitsvatn stuðlar að rakabindandi eiginleikum húðarinnar og
inniheldur efnið Revitalin® sem örvar súrefnisupptöku. Andlitsvatnið er án
alkóhóls og ver húðina, það jafnar sýrustigið og er notað í lokin þegar búið er að
hreinsa húðina.

SOFT RADIANCE ENZYMATIC PEELING

Soft Radiance djúphreinsir inniheldur ensím og fjarlægir dauðar húðfrumur á
mildan hátt ásamt því að örva blóðflæði. Regluleg notkun bætir áferð húðarinnar
og húðin verður bæði mýkri og þéttari og ljómar af heilbrigði.

HÚÐVÖRUR TIL AÐ NOTA HEIMA
ACTIVE HYDRA BOOSTER CREAM

Dag- og næturkrem byggt á hýaluroniksýru. Hýaluroniksýra er náttúrulegur hluti í bandvef húðarinnar og getur allt að
þrjátíufaldað umfang sitt í vatni, sem gerir húðina þéttari og fyllri. Berist á hreina húð kvölds og morgna, nuddið létt inn.

EXTREME LIFTING COMPLEX CREAM

Dag- og næturkrem byggt á vítamínblöndu A, C og E. A vítamín yngir þroskaða húð, C vítamín verndar húðina og gerir
sindurefni óvirk og E vítamín, sem er öflugt andoxunarefni, dregur úr ummerkjum öldrunar. Berist á hreina húð kvölds og
morgna, nuddið létt inn.

STEM CELL REACTIVATOR CREAM

Endurnýjandi krem með Phyto Cell Tec Malus Domestica. Þessi plöntugrunnur hjálpar stofnfrumum að fjölga nýjum
húðfrumum, viðhalda náttúrulegri vörn húðarinnar og verndar undirliggjandi frumur sem skilar sér í mun yngri og þéttari
húð. Berist á hreina húð kvölds og morgna, nuddið létt inn.

PIGMENT EQUALIZER CREAM

Náttúrulegu kjarnaþykknin í þessu áhrifaríka yngingarkremi með Arctostaphylos Uva Ursi og Mitracarpus Scaber mýkja og
deyfa litabletti og litasvæði. Húðin fær aftur sína náttúrulegu mýkt og ljóma, og unglegra yfirbragð. Berist á hreina húð
kvölds og morgna, nuddið létt.

HÚÐVÖRUR TIL AÐ NOTA HEIMA
SERUM

Serum Dermatude innihalda hátt hlutfall virkra efna, byggð á fylliefnunum sem notuð eru í Meta
Therapy meðferðinni. Serumin gefa meiri árangur því lengur sem þú notar þau. Serum kemur ekki í
stað krema, þau eru viðbót við daglega umhirðu húðar. Það eflir og bætir húðina þegar það er
notað kvölds og morgna!

STEM CELL REACTIVATOR SERUM

Þetta virka endurvakaserum byggt á Phyto Cell Tec Malus Domestica hjálpar
stofnfrumunum að fjölga nýjum húðfrumum sem skilar sér í mun yngri og þéttari húð.
Það aðstoðar við að vinna á móti ummerkjum öldrunar, þar á meðal fínum línum og
hrukkum, ofþurrki, gráma og slappri húð, og það styrkir og bætir yfirbragð húðarinnar.
Berist á hreina húð, undir krem.

PIGMENT EQUALIZER SERUM

Pigment Equalizer serumið er notað saman með kreminu. Sterkari blanda náttúrulegra
kjarnaefna í þessu áhrifaríka yngingarserumi, með Arctostaphylos Uva Ursi og
Mitracarpus Scaber, mýkir og deyfir litabletti og litabreytingar. Húðin fær aftur sína
náttúrulegu mýkt og ljóma. Berist á hreina húð, undir krem.

EFTIRMEÐFERÐ
INTENSE RESTORER MASKS

Þessir maskar fyrir andlit og háls, sem innihalda
Tetrapeptide og Hexapeptide ásamt öðrum ákaflega
virkum innihaldsefnum, fara djúpt niður í húðina í gegnum
örgötin sem enn eru opin eftir meðferðina. Áhrifamikil
yngingar áhrif maskana hjálpa til við að endurnýja húðina
eftir hverja meðferð. Þeir kæla og róa húðina og fjarlægja
roða og brunatilfinningu ef einhver er.

HYDRA GUARD

Ráðgjöf og greining eru grunnur hverrar Meta Therapy
meðferðar og húðumhirðu. Hydra Guard styður faglega
húðgreiningu sérfræðingsins með BIA tækni, en það er
aðferð sem er víða notuð til að meta rakabúskap
líkamans. Hydra Gard mælir rakastig húðarinnar og
gefur betri innsýn í ástand hennar. Kjörið til að mæla
árangur meðferðarinnar – fyrir og eftir – til að sýna
fram á aukið rakastig.

EINSTAKAR HÚÐVÖRUR
PEPX EYE BOOST

Húðin umhverfis augun er það svæði þar sem streita, þreyta og rakaskortur koma fyrst í ljós. Þessi
öfluga formúla inniheldur hýalúroniksýru, peptíð og peptíðið Argireline, sem hefur sérstaklega verið
þróað til að minnka vöðvasamdrætti fíngerðu húðarinnar umhverfis augun – má líkja við áhrif botox!
Fíngerð húðin umhverfis augun fær hámarks vörn, raka og slökun. Árangurinn er ferskt og unglegt
yfirbragð. Berið PepX Eye Boost varlega umhverfis augun, kvölds og morgna, eftir hreinsun húðarinnar.

MULTI DEFENSE SPF 30

Dermatude Multi Defense SPF 30 hindrar ummerki streitu í húðinni og örvar framleiðslu á nýjum
frumum. Kremið róar, gefur raka og mýkir húðina. Þetta létta krem virkar sem vörn og inniheldur
einstaka formúlu sem verndar og bætir vörn húðarinnar innanfrá. Dermatude Multi Defense SPF 30 er
nauðsynlegur partur daglegrar húðumhirðu og er ómissandi vopn í baráttunni gegn öldrun húðarinnar.
Berið á eftir hreinsun húðarinnar og fyrir farða.

EINSTAKAR HÚÐVÖRUR
PERFECT SKIN BLUR CREAM

Dermatude Perfect Skin Blur krem er ómissandi til að ná fram yfirbragði
lýtalausrar húðar. Það dregur sjáanlega úr fínum línum, hrukkum og
húðholum, þökk sé þessari nýstárlegu efnablöndu sem staðbundið gerir
húðina fyllri og máir út lýti samstundis. Árangurinn er falleg, geislandi og
jöfn húð. Dermatude Perfect Skin Blur skal bera á í litlu magni yfir línur og
ójöfnur, eftir hreinsun húðarinnar og á undan farða.

PERFECT SKIN CC CREAM

Dermatude Perfect Skin CC Cream Anti-Redness er áhrifaríkt, alhliða
CC krem sem verndar húðina og leiðréttir yfirbragð hennar. Hægt er
að bera kremið á húðina strax eftir Meta Therapy. Þessi létta og tæra
efnasamsetning jafnar yfirbragð húðarinnar og gefur henni
náttúrulegt, hraustlegt og ferskt útlit án roða. Bjart litaraft og jöfn
húð í einu skrefi!

SVONA NÆRÐU
ÞÉR Í UNGLEGAN LJÓMA!
ÞAÐ NÝJASTA Í YNGINGARMEÐFERÐUM

üü Örugg, 100% náttúruleg aðferð
üü Endurnýjun innan frá og utan
üü Greinilegur, tafarlaus árangur
üü Staðfestur árangur

STÖÐVAÐU ÖLDRUN HÚÐARINNAR MEÐ
META THERAPY:
üü Húðendurnýjun
üü Húðfegrun
üü Rakagefandi
üü Enduruppbyggjandi

Nafn
Húðgerð

¡ Ofþornuð húð

¡ Þroskuð húð

¡ Þurr eða mjög þurr húð

¡ Sprungin húð

¡ Slöpp húð

¡ Húð eftir skurðaðgerð

¡ Sködduð húð

¡ Reykingahúð

¡ Öldrunarblettir

¡ Litabreytingar

¡ Freknur

Djúpar hrukkur

¡ Enni

¡ Áhyggjuhrukkur

Fínar línur

¡ Augu

¡ Munnur

¡ Nef/varalína

Meðferð sem mælt er með
Andlitsmeðferð

¡ Active Hydra Booster

¡ Extreme Lifting Complex

¡ Stem Cell Reactivator

¡ Pigment Equalizer

Háls/Bringa

¡ Active Hydra Booster

¡ Extreme Lifting Complex

¡ Stem Cell Reactivator

¡ Pigment Equalizer

Hreinsivörur sem mælt er með

¡ Oxygen Boost Cleansing Milk

¡ Oxygen Boost Lotion

¡ Soft Radiance Enzymatic Peeling

Húðvörur sem mælt er með

¡ Active Hydra Booster Cream

¡ Extreme Lifting Complex Cream

¡ Stem Cell Reactivator cream

til heimanotkunar

¡ Pigment Equalizer cream

¡ Pigment Equalizer serum

¡ Stem Cell Reactivator serum

¡ Intense Restorer Facial Mask

¡ Intense Restorer Neck Mask

¡ Hydra Guard

Einstakar húðvörur sem

¡ PepX Eye Boost

mælt er með

¡ Multi Defense SPF 30

Athugasemdir

¡ Perfect Skin CC cream

¡ Perfect Skin Blur Cream

Meta Therapy sérfræðingur þinn er viðurkenndur og vottaður af Dermatude. Þetta er þín trygging fyrir því að
meðferðirnar eru framkvæmdar með ýtrustu nákvæmni og fagmennsku fyrir hámarksárangur.

Sérfræðingur þinn í Meta Therapy

www.dermatude.com

