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VITAL W
(RYNKOR & ANTI-AGING ) Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP):  Ett Vitamin C derivat med bättre

stabilitet än askorbinsyra. MAP används ofta som UV-skydd, kollagenproduktion,
skin brightening och som antiinflammatorisk ingrediens. Kraftfull antioxidant.

Palmitoyl Tripeptide-28:  En stabiliserad peptid framtagen för att nå ner i cutis 
och som inte bryts ner av enzymer. Den efterliknar TGF, en tillväxtfaktor, som aktiverar 
kollagensyntesen. Som en konsekvens reduceras rynkor genom att påverka genen för
kollagenproduktion i huden.  

� 45% reduktion av rynkor på 28 dagar (in vivo) 
� 152% ökning av Collagen I Synthesis (in vitro) 
� 175% ökning av in Collagen III Synthesis (in vitro) 
� 48% minskning av MMP-9, ett hudnedbrytande enzym, (in vitro) 

Ingredienser:    Avjoniserat vatten, Aloe Vera Gel, Acetyl Hexapeptide 3, 
Matrixyl 3000, EGF, Sodium Hyaluronate (Base), Vitamin B5, DMAE, 
Pentaxyl , Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Magnesium Ascorbyl 
Phosphate, Palmitoyl Tripeptide-28, AE Protek NPB 

Användning: Öppna ampullen. Applicera serumet jämnt på behandlingsområdet 
före, under och efter behandlingen. Massera försiktigt in serumet i huden tills dess att 
det absoberats helt.

 
Varning:  Endast för professionellt bruk. Avbryt behandlingen om irritation
eller rodnad uppstår. 

Acetyl Hexapeptide-3:  Arbetar med en unik mekanism som släpper spänningen

Matrixyl 3000:  Innehåller signalsubstanser  för rekonstruktion och reparation av 
huden.  Aktiverar förnyelse av extracellulär matris och proliferation som medverkar till
lyft och uppstramning.

Pentaxyl: Har sårläkande egenskaper och hjälper till att reducera rynkor och fina linjer
genom kollagenproduktion. Det hjälper också till att vitalisera protein och kollagen under
huden genom att stimulera den egna produktionen.

Sodium Hyaluronate:  En av de mest effektiva ingredienserna för att binda fukt utan att vara 
beroende av  fukt i luften.

EGF:  Stimulerar tillväxt av epitel- och epidermisk vävnad och vissa fibroblaster i cellkulturer. 

Vitamin B5:  Minskar vattenförlusten genom huden efter microneedling.
Vitamin B5 i olika former förbättrar fuktnivån och andra fuktioner i huden.

DMAE:  En naturlig substans som ofta kallas ”face lift på burk” tack vare sin fantastiska
förmåga att strama upp ansiktsmusklerna och skapa en mera ungdomlig look.
Dess stabiliserande effekt på cellernas plasmamembran fungerar även på de svåraste
områdena.

Microneedling Essential Solutions

Clinical Solutions for Microneedle Therapy

Vital W
Vital PS
Vital WH
Vital SM
Vital CL
Vital HR

-  Wrinkles & Anti-Aging

-  Pigment Stabilizer

-  Wound Healing & Scar Revision

-  Stretch Marks

-  Cellulite Control

-  Hair Restoration

Microneedling Essentials (10 units of 0.12 fl .oz/ 3.5ml vials per box)

Specialserum för Microneedling behandling

Vital W
Vital PS
Vital WH
Vital SM
Vital CL
Vital HR

-  Rynkor & Anti-Aging

-  Pigmenteringar

-  Sårläkning och ärrbehandling

-  Sträckmärken

-  Celluliter

-  Hair Restoration/Hårtillväxt

Microneedling Essentials : 10 ampuller om 3,5 ml i en ask 

Viktiga egenskaper och verksamma ingredienser 

- Återfuktar på djupet
- Stimulerar cellförnyelse
- Ökar produktionen av kollagen
- Reducerar fina linjer och rynkor
- Förbättrar hudens ton och textur
- Reparerar skadade hudceller
- Lyfter och stramar upp genom förstärkning av hudcellernas membran
- Paraben-fri
- Ej allergiframkallande

i huden och leder till reduktion av fina linjer och rynkor framför allt i kombination 
med microneedling.


