דרמה רולר
הכלי שמגדיל את יעילות תכשירי הקוסמטיקה ומשפר את מראה העור
מאת  :זהר ברק אור

השיטות המסורתיות לטיפוח עור הפנים יכולות לשפר את מראה העור בצורה מוגבלת מאוד .
הרבה מאוד כסף כולנו משלמים לתעשית הקוסמטיקה כדי להראות טוב יותר כשלמעשה
יעילות הקרמים והחומרים הפעילים בקרמים ובסרומים החודרים מבעד לשכב ת העור
החיצונית ,אינה עולה על  .0.3%אין ספק שזו חוויה בזבזנית ויקרה מאוד  .החומרים היעילים
הפעילים בקרם הפנים שלנו אינם מביאים עימם את התועלת המרבית לה מסוגלים ולה
בעצם ציפינו .החדירה הזעומה מתאפיינת ב כל מריחת קרם פנים היא תופעה פיזיולוגית
מוכרת וידועה לכל המומחי ם ורופאי העור .כדי להתגבר על המכשול של שכבת העור
החיצונית החוסמת את חדירת החומרים לעומק הרקמות  ,אחרי מחקרים קלינים רבים
בקנדה ,בארה"ב ובקוריאה  ,פיתחו המדענים את המכשיר הטיפולי באמצעות מחטים זעיר ות-

הדרמה רולר

מהוא הדרמה רולר ( המזו רולר )
הדרמה רולר עשוי גלגלת פלסטיק אליה מחוברות  192מחטים זעירות המיוצרות ,מחוטאות ועוברות
תהליך עיקור המקביל למחטים המשמשות לתעשיה הרפואית .הגלגלת מחוברת למוט המאפשר
תנועה רציפה של גלילה על פני העור ללא מגע יד .גלגול הרולר על פני העור יוצר מיקרו ערוצים על
שכבת העור העליונה כך שכל חומר הנמרח על פני העור יוכל לחדור מבעד לשכבה החיצונית
באמצעות הערוצים שנפתחו ,לרבדים העמוקים יותר.
הדרמה רולר הוא מכשיר בעל טכנולוגית קסם כמעט להעצמת יעילות חומרי ההזנה ,הריפוי ,השיקום
והטיפוח של העור ומהווה מוליך מעשיר לעור מבחוץ פנימה.מדענים הוכיחו מעל לכל ספק כי הטיפול
באמצעות הדרמה רולר או המזו רולר יכול להגביר באופן משמעותי את החדירה של החומרים
הפעילים בקרמים ,בסרומים ובמסכות לתאים בשכבת הדרמיס והאפידרמיס .הדרמה רולר ,עם כמה
שנראה פשוט ולא מתוחכם מסוגל להכפיל פי  1000את יעילות החומרים הפעילים הקיימים בקרמים
שאנו מורחים שנים על גבי שנים ,משקיעים הון ובעצם עד היום כמעט לא חשנו בשיפור או שינוי.
הדרמה רולר כבש בסערה את שוק צרכני הקוסמטיקה בעולם כולו ,החל משנת  2000והוא
נחשב היום בעולם ככלי המוביל בתעשית האנטי אייג'ינג .לישראל הוא הגיע לפני כשנה ומפלס
במהירות רבה את דרכו .הוא נמצא בשימוש אצל קוסמטיקאיות מוסמכות ,מטפלים בדיקור
קוסמטי ועל ידי רופאי עור ודרמטולוגים.

התאוריה שמאחורי פעולת המחטים הזעירות :
במהלך טיפול של כ 5דקות תיצור הגלגלת עם הסיכות כ  300,000נקבים זעירים על פני העור.
לפני השימוש ברולר מורחים על העור סרומים ושמנים איכותיים המזינים את העור ומגבירים את יצור
הקולגן והאלסטין בעור .המחטים הזעירות "דוחפות" את החומרים פנימה תוך כדי הסטה של תאי
העור ומחדירות לעומק את תכשירי ההזנה.
בנוסף ,הדרמה רולר יוצר בטיפול אחד אלפי חרירים מקרוסקופיים בפנים ובתהליך ההחלמה של
העור נוצרים תאי עור חדשים ומואץ באופן משמעותי תהליך היצור של הקולגן והאלסטין הטבעי בגוף.
יעילות הדרמה רולר הוכחה במקרים רבים כיעילה יותר מפילינגים ותכשירי קילוף שונים ומכשירי ליזר
והוא יעיל לפחות באותה המידה כמו מכשירי  ,IPLחמצן ,אולטראסאונד ודומיהם לעידוד יצור קולגן
ואלסטין .הטיפול נטול כל כאב ,ללא תופעות לוואי ואין בשימוש בו כל סכנה או תופעת לואי.
בהבט של הרפואה הסינית ,פציעת העור "מושכת" הרבה מאוד דם ו"צ'י" לפנים כשבתהליך נפתחים
ערוצי האנרגיה לפנים וחסימות של כלי הדם בהם.

הסינים המציאו את השיטה לפני אלפי שנים

מזור רולר

דרמה רולר סיני

פטיש 7סטאר

הרולר המודרני  ,שהפך להיות אחד הטרנדים ה מובילים היום בעולם הקוסמטיקה הומצא
 .ברפואה הסינית הקלאסית ,
בעצם בוורסיה קצת פחות מתקדמת לפני אלפי שנים
משתמשים ב דרמה רולר מג 'ייד או מתכת עשוי בצורת גלגלת ועליה כ  150זיזים ,לעיסוי
 ,לשיפור זרימת הדם  ,פתיחת ערוצי
רקמות עמוק לפנים ולסיוע בהחדרת קרם הפנים
האנרגיה ושחרור חסימות ורעלנים  .גלילת הרולר על פני העור משפרת את יצור הקולגן ,
מסייעת לספיגת קרמים וסרומים ומשפרת את מראה העור  .בנוסף ,נפוץ מאוד ברפואה
הסינית פטיש ה " 7סטאר" – פטיש קטן  ,בו נעוצות  7סיכות זעירות .על ידי נקישות עדינות
על פני העור גורמים לקידום הצ 'י ,לשיפור זרימת דם  ,לשיפור מראה העור ולטיפול בגוון
מחלות ומחלות עור.
השילוב של הרולר הסיני עם ה " 7סטאר" הוא למעשה המזו רולר שאנחנו פוגשים היום
אצל פלסטיקאיות ,קוסמטיקאיות ומטפלים ברפואה סינית.

יתרונות השימוש בדרמה רולר :












התהליך לחלוטין טבעי
מגביר באופן משמעותי את יעילותם של תכשירי הקוסמטיקה והטיפולים הקוסמטיים
יעיל עם או בלי תכשירים קוסמטים
ניתן להשתמש בדרמה רולר לשימוש ביתי
נטול כאבים ,כל סיכון או תופעות לוואי
ניתן לטפל גם בעור דק או רגיש
לא קיימת אחרי הטיפול רגישות לשמש
ניתן להשתמש על עור הפנים ,הצוואר והגוף
ניתן לטפל באנשים שעברו פילינג עם לייזר ,הזרקות וניתוחים
קל מאוד לשמוש לאחר הדרכה קצרה
זול יחסית וזמין לשימוש

התוצאות הצפויות :













הצערה ורענון של עור הפנים
האצת חידוש של תאים
מבהיר את גוון העור
משפר את מרקם העור
משפר יצור קולגן ואלסטין
מוסיף לחות לעור מבפנים
מכווץ נקבוביות
מטשטש קמטים
מטשטש ומשפר צלקות אקנה וצלקות מניתוחים או פציעות
משפר את הגמישות והמראה הכללי
שיפור סימני מתיחה
מסייע להצמחת שיער ומניעת התקרחות

מזוטראפיה באמצעות מזורולר
מזוטראפיה היא שיטת טיפול משלים לפילינג ומטרתו לשקם את העור .זוהי הזרקה שטחית ,אל
השכבה שמתחת לאפידרמיס ומכאן גם מקור השם מזו -משמע אמצע ,כלומר הזרקה לשכבת
הביניים .המזו רולר מחדיר באמצעות הסיכות את אותם התכשירים ,באופן עמוק פחות אך עם פיזור
מכסימאלי על פני כל העור.
החומרים המוזרקים הם ויטמינים ואנטי אוקסידנטים כגון ויטמין  ,Cבעיקר באנשים עם נטייה
לחשיפה מוגברת לרדיקלים חופשיים (שמש ,עישון) .ויטמין  Kלחיזוק דופן כלי הדם ולמניעת
התפרצות נימי דם .בנוסף ניתן להזריק חומצה הילרונית ,להגברת רמת הלחות בעור ועידוד יצור
קולגן.

לפרטים נוספים לרכישה והדרכה zohar@zoheret.co.il :

