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Beautyroller®
nr 212-087

Wij zijn blij dat u voor de BEAUTYROLLER® hebt gekozen! U houdt met de 
BEAUTYROLLER® een hoogwaardig cosmeticaproduct in uw handen.

Microneedling@home

De BEAUTYROLLER® is een professionele tool voor Micro-Needling thuis. Het
gaat om een speciale rol met 540 naaldjes van roestvrij chirurgisch staal met een
naaldlengte van 0,2 mm, die vrijgegeven is voor gebruik thuis. De BEAUTYROL-
LER® is een anti-aging-tool, die u aan een heerlijk zachte, gelijkmatige en frisse
teint kan helpen. De huidstructuur wordt verbeterd, het aanzien van de huid verfi-
jnd, rimpeltjes en kleine littekens kunnen worden gereduceerd. De productie van
collageen wordt gestimuleerd, de vale hoornlaag wordt losgemaakt. De opneming
en werking van verzorgingsproducten kan worden verbeterd. 

Veiligheid

De naaldjes bestaan uit roestvrij chirurgisch staal. Bovendien is ieder product door
ultraviolette straling kiemvrij gemaakt en extra ingelast. Uiteraard beschikt de 
BEAUTYROLLER® over een CE-teken. Het product mag om hygiënische redenen
uitsluitend door één persoon worden gebruikt. Na iedere toepassing dient de 
BEAUTYROLLER® kort te worden gedesinfecteerd. Bij de behandeling dient een
lichte en gelijkmatige druk te worden uitgeoefend. De BEAUTYROLLER® dient na
ongeveer 6 maanden te worden vervangen.



Beautyroller is uw eerstehulpmiddel om weer bijzonder snel fris en vitaal uit te zien.
Rol rimpeltjes en fijne lijnen gewoon weg.

De toepassing

De toepassing is uiterst eenvoudig: de BEAUTYROLLER® dient 2-3 maal per week
gedurende ongeveer 5 minuten te worden gebruikt. Het gelaat wordt vóór de toepas-
sing grondig gereinigd. Men dient 10 maal horizontaal, 10 maal verticaal en 10 maal
diagonaal over een stukje huid te rollen. Te beginnen met het voorhoofd, dan verder
over de wangen, neus, kin en ten slotte de hals. Natuurlijk kunt u de BEAUTYROL-
LER® ook op andere lichaamsdelen, zoals bv. het decolleté, gebruiken. Na de behan-
deling kan een serum worden opgebracht. U moet de behandeling afsluiten met een
rustgevende vochtinbrengende verzorging..

Het effect

•  Rimpeltjes en fijne lijntjes kunnen zichtbaar worden verzacht
•  De hele huid ziet er fijn en gelijkmatiger uit
•  U straalt een onvermoede frisheid en vitaliteit uit
•  Vale hoornlaag wordt effectief losgemaakt
•  Cosmetische producten worden compleet opgezogen
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