ONTDEK HET GEHEIM VAN
EEN JONGER UITZIENDE
HUID: MICRO-NEEDLING
Laat de energie van jouw huidcellen ontwaken.
Voor een strak, stralend en fris uiterlijk.
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REVIDERM VERTAALT DE TREND IN
EEN BEWEZEN EN GETESTE TECHNIEK.

RIMPELS

KRAAIENPOOTJES

Beste lezer,
Als een dermo-cosmetisch bedrijf geloven wij dat het begrijpen
van de huid de sleutel is tot schoonheid. Wij zijn al meer dan
dertig jaar gepassioneerd om deze taak te volbrengen, zodat jij
je comfortabel voelt in jouw huid: fris, stralend, zijdezacht, strak
en jong.
Gevolgd door al vele innovaties, biedt de REVIDERM SkinNeedler
de mogelijkheid tot het effectief tegengaan van huidveroudering.
Deze REVOLUTIONAIRE, UNIEKE ANTI-AGING METHODE
maakt gebruik van het huideigen herstelproces, zodat de huid er
jonger uitziet. Daar waar de effecten van crèmes hun limiet hebben bereikt en cosmetische chirurgie een stapje te ver is, biedt de
SkinNeedler uitkomst. Deze behandeling biedt het resultaat van
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een facelift, zonder de nadelige effecten hiervan.
Nadat micro-needling al jaren lang door dermatologen met succes wordt toegepast, is deze behandeling nu ook beschikbaar in
jouw REVIDERM schoonheidssalon. Maar dan met één subtiel, revolutionaire verschil: Een compleet nieuwe naald opstelling – 10
NAALDEN OP EEN RIJ – gecombineerd met een krachtige motor,
zorgen voor een precieze, zachtere en effectievere behandeling.
Ervaar hoe de behandeling zorgt voor langdurige resultaten en
een strakke, stralende en gezonde huid.
Dominik Bauermeister
CEO, REVIDERM AG

DE (R)EVOLUTIE VAN
MICRO-NEEDLING.
DE REVIDERM SKINNEEDLER
BESTRIJDT SUCCESVOL:

DOOR DE ZON
BESCHADIGDE HUID
SLECHTE HUIDSTRUCTUUR

RIMPELS ROND
DE BOVENLIP
CONTOUR VERLIES

ATROFISCHE LITTEKENS
EN STRIAE
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6 BEHANDELINGEN
IN 2-WEEKSE INTERVALLEN
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(AFHANKELIJK VAN
HET HUIDPROBLEEM
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NIEUW
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GECONCENTREERDER.
NAUWKEURIGER.
EFFECTIEVER. DE JUISTE WERKSTOFFEN.
Bij alle SkinNeedler behandelingen worden ingrediënten gebruikt
die passen bij jouw huidtype*. Dat zorgt voor een gerust gevoel.
Om te laten zien dat dit niet alleen maar een belofte is, hebben
wij de veiligheid van de formules voor micro-needling laten testen.
Dit maakt de behandeling met hoog werkzame formules uniek,
zo ook hun samenstelling en efficiëntie. Iedere formule bevat een
GECONCENTREERD, KOSTBAAR HOOFDINGREDIËNT dat
zeer goed wordt opgenomen door de huid, voor maximaal resultaat. De contour-lift en Neuro-Sensitive formules bevatten een
innovatieve, biomimetrische peptide. De Purifying formule bevat
een talg-regulator.

CONTOUR-LIFT FORMULE
Huidverstevigende formule voor micro-needling, geschikt voor de ouder wordende huid met verlies van spankracht.
VOORDELEN:
Verstrakt en verstevigt de huid, verbetert de spankracht, lift de gezichtscontouren, reduceert rimpels en helpt de beschadigde huid te regenereren.

NIEUW: PURIFYING FORMULE
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COMPLETE PERFECTIE TOT EN MET HET LAATSTE DETAIL.
Naast de uitstekende efficiëntie, imponeert de innovatieve
REVIDERM SkinNeedler met zijn veiligheid:
•

Onze GARANTIE voor jouw VERTROUWEN:
Keurmerk van veiligheid. Wij hebben de veiligheid van onze
formules laten testen door een onafhankelijk instituut.

•

HOGE HYGIËNE STANDAARD: Huiddesinfectie, handschoenen en naalden die alleen geschikt zijn voor eenmalig
gebruik.

•

Schoonheidsspecialisten volgen een INTENSIEVE TRAINING
en sluiten dit af met een test en een CERTIFICAAT.

Huidverzachtende formule voor micro-needling, geschikt voor de behandeling
van een (hyper)gevoelige, naar allergieën neigende en droge-vette huid (seborrhea sicca).

•

UITGEBREIDE informatie voordat de behandeling wordt
uitgevoerd.

VOORDELEN:
Vermindert overmatige reacties van de huid. Neutraliseert neurogene-ontstekingsprocessen. Zorgt voor evenwicht en vermindert ongemakken en jeuk.
Verhoogt de tolerantie en het comfort tijdens de micro-needling behandeling.

•

VERANTWOORDE NAZORG & THUISVERZORGING.
Speciale verzorging voor de eerste drie dagen na de
behandeling.

** Alle formules zijn hypoallergeen, olie-vrij, vrij van conserveringsmiddelen,
PEGs, PPGs, kleurstoffen en soliconen.

*

Deskundige evaluatie van de veiligheid volgens de Europese
veiligheidsvoorschriften voor gecombineerde toepassing, 2015

Talg-regulerende formule voor micro-needling, geschikt voor de vette, onzuivere- en acne huid.
VOORDELEN:
Reguleert de talgproductie. Vermindert ontstekingen zoals puistjes en pukkels. Vermindert irritatie en roodheid, veroorzaakt door de ontstoken huid.
Minimaliseert poriën, voor een zichtbaar verfijnde huid.

NEURO-SENSITIVE FORMULE
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GEKWALIFICEERDER. VEILIGER.
BETROUWBAARDER.
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MEER ERVARING, PROFESSIONELER,
MEER RESULTATEN.

derde afspraak

„

Ik beveel iedereen Micro-Needling
van Reviderm aan en ik ga deze kuur
zelf zeker herhalen!“

10 GOEDE REDENEN OM DE SkinNeedler TE GEBRUIKEN

zesde afspraak

WAT DE DERMATOLOOG ZEGT

ERVARING VAN DE KLANT

01 Dr. Ellwanger, als dermatoloog met ervaring gebruikt u verschillende methodes voor het verbeteren van de huid. Wat heeft u doen
laten beslissen om micro-needling aan uw portfolio toe te voegen?
Micro-needling stimuleert de huideigen, zeer effectieve regeneratie-impulsen. Dit maakt het de perfecte toevoeging op de behandelingen die ik reeds aanbied.

01 Beste mevrouw Winkler, u was één van de eerste personen die
een Micro-Needling behandeling heeft gehad met de SkinNeedler.
Heeft u pijn gevoeld tijdens de behandeling? Ik was eigenlijk verrast,
omdat ik de behandeling als zeer prettig en pijnloos heb ervaren.
Het prikte een klein beetje rond mijn ogen, maar niets serieus.

DR MED. JÜRGEN ELLWANGER
Specialist in dermatologie, venerologie en allergologie

02 Waarom heeft u voor de REVIDERM SkinNeedler gekozen? De
gepatenteerde precisie van deze pen verzekert exacte, puntvormige perforaties. Dankzij de unieke plaatsing van de naalden is het
mogelijk om precies te werk te gaan, met de gewenste diepte.

04 Betekent dit, dat er altijd meerdere behandelingen nodig zijn?
Voor langdurige resultaten wel. Dit is waarom wij micro-needling
alleen aanbieden in kuurverband, met een zeer hoge kwaliteit aan
thuisverzorgingsproducten.

03 Welke resultaten kunnen worden verwacht? Je kunt grote resultaten verwachten! Al na de eerste micro-needling sessie ziet de huid
en stralender en egaler uit, de poriën zijn geminimaliseerd. Langdurige veranderingen worden bereikt na zes tot acht maanden. Dit is
inclusief significante verbetering van spankracht, een vermindering
van rimpels, minder littekens veroorzaakt door acne en een egalere
huid.

05 Micro-needling is op dit moment een trend. Heeft u zelf een
ervaring die u graag wilt delen met klanten die deze behandeling
willen ondergaan? Micro-needling vraagt om veel specifieke kennis
over de huid. Helaas hebben veel aanbieders van deze behandeling
maar een gerichte kennis, of helemaal geen kennis. Ik denk dat dit
een grote fout is. Iedere methode en iedere technologie is zo goed
als de persoon die het moet uitvoeren. Ja, goede technologie is een
mooie start, maar service, opleiding en training zouden ook van
hoge kwaliteit moeten zijn.
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02 Zag u veranderingen na de eerste Micro-Needling behandeling?
Zeker. Mijn huid zag er meteen frisser en stralender uit. Ik ontving
zelfs complimenten van mijn collega‘s.
03 Hoe is uw huid veranderd tijdens de Micro-Needling kuur?
Mijn huid is strakker en fijne lijnen en rimpels zijn minder zichtbaar.
Daarnaast is mijn huid egaler en mijn poriën zijn aanzienlijk minder
zichtbaar.
04 Zou u de Micro Needling behandeling adviseren aan uw familie
en vrienden? Absoluut. Maar dan wel een behandeling met de SkinNeedler, vanwege de pijnloze behandeling en het snelle en langdurige resultaat. Ik beveel iedereen Micro-Needling van Reviderm aan
en ik ga deze kuur zelf zeker herhalen!

MEVROUW WINKLER (KLANT)
Zelfs de dieperliggende expressielijnen zijn
door behandeling significant verminderd.

05 Wat is uw mening na het ondergaan van
de volledige kuur van zes behandelingen?
Naast de positieve veranderingen die ik tijdens de kuur heb ondervonden, zag ik na het
afronden van de kuur dat de dieperliggende
rimpels significant minder zijn geworden. Pigmentvlekken verdwenen, mijn huid was egaler,
poriën zijn verkleind en mijn gezichtscontouren strakker. Deze effecten bleven zichtbaar
tot acht maanden na de behandeling, aangezien de huid door blijft gaan met regenereren. Ik ben zeer tevreden. Daarom wil ik jullie
nogmaals bedanken!
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