הנחיות כלליות :
הרולר חוטא ועבר תהליך סטריליזציה לפני האריזה
נא ודא כי הרולר ארוז הרמטית

דרמה רולר
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מהוא הדרמה רולר :
הטיפול באמצעות הדרמה רולר או המזו רולר מסוגל להגביר באופן משמעותי
את החדירה של החומרים הפעילים בתכשירים קוסמטים .הדרמה רולר הוא
מכשיר רב עוצמה המסוגל להכפיל עד פי  1000את יעילות השימוש בתכשירי
קוסמטיקה .הפציעה המבוקרת של העור יוצרת תחלופה מהירה של תאי עור
המקבילה לקילופי עור עמוקים ללא כל סכנה או תופעות לוואי.
גלילת הרולר על פני העור מושכת לפנים ולקרקפת דם וצ'י בעוצמה ומסייעת
לשיפור זרימת הדם והחמצן המשתתפים בתהליך ההתחדשות.
הדרמה רולר יוצר בטיפול אחד כ 300,000-חרירים בפנים כשבתהליך
ההחלמה של העור נוצרים תאי עור חדשים ומואץ באופן משמעותי תהליך
היצור של הקולגן והאלסטין הטבעי בגוף.
יעילות הרולר עולה על המכשור הקיים בשוק ,לשיפור מראה העור אך ללא כל
סכנה ,ללא תופעות לואי ולכן הוא נחשב היום בעולם ככלי המוביל בתעשית
האנטי אייג'ינג.

לשפור מראה העור
והשיער

MNS
Microneedle
Nurse System

התאוריה שמאחורי פעולת המחטים הזעירות :
הדרמה רולר עשוי גלגלת פלסטיק אליה מחוברות  192מחטים זעירות.
הגלגלת מחוברת למוט המאפשר תנועה רציפה של גלילה על פני העור ללא
מגע יד .במהלך טיפול של כ  5דקות תיצור הגלגלת עם הסיכות כ 300,000
נקבים זעירים על פני העור .לפני השימוש ברולר יש למרוח על העור תכשירים
המזינים את העור והמסיעים בהתחדשות תאי רקמת הדרמיס והאפידרמיס ,
מעודדים את החייאת זקיקי השיער בראש ומגבירים את יצור הקולגן והאלסטין
בעור הפנים.
התוצאות הצפויות :
• הצערה ורענון של עור הפנים
• האצת חידוש של תאים
• מבהיר את גוון העור
• משפר את מרקם העור
• מוסיף לחות לעור מבפנים
• מכווץ נקבוביות
• מטשטש קמטים
• מטשטש ומשפר צלקות אקנה וצלקות מניתוחים או פציעות
• שיפור סימני מתיחה
• מסייע להצמחת שיער ומניעת התקרחות

www.zoheret.co.il
052-6173177
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הוראות שימוש :
 .1בחר את המודל המתאים 1.0 :מ"מ מיועד לעור דק ,עור ללא קמטים או
צלקות עמוקות .מתאים בדרך כלל לנשים עד גיל . 45-50
 1.5מ"מ מיועד לעור עבה ,קמטים עמוקים ,כתמים ,צלקות עמוקות ,עור עייף
דהוי וחיוור .מתאים בדרך כלל לנשים מעל גיל  45אך בעלות עור עבה.
בטיפולי השיער יש לבחור בהתאם לכמות השיער הקיים על הראש.
 .2יש לנקות את הפנים היטב במי פנים או על ידי פילינג יסודי או לחפוף היטב
את הראש בטיפולי השיער.
 .4יש למרוח תכשירים קוסמטים יעילים על העור או על השיער .הרולר משפר
עד פי  1000את יעילות החומרים הפעילים בקרמים ובסרומים ולכן בחירתם
משמעותית מאוד בטיפול.
 .4יש לגלגל את הרולר הלוך ושוב בשלושה כיוונים שונים על כל אזור (מאוזן,
מאונך ואלכסוני) .על הלחץ להיות רגיש ומבוקר ,כך שהמחטים ילחצו בעדינות
על פני העור .באזורים קשים כמו המצח או הסנטר יש לגלגל בעדינות יתר.
בטיפול הראשון יש לגלגל את הרולר רק הלוך בכל כיוון ,בטיפול השני יש לגלגל
הלוך ושוב ומהטיפול השלישי ואילך לגלגל הלוך ושוב שלוש פעמים בשלושה
כיוונים על כל אזור בפנים.
* מטופלים בעלי שיער ארוך יגלגלו את הרולר עם כיוון הצמיחה בלבד
 .5יש למרוח קרם עשיר או מסכת הזנה עשירה ומרגיעה ישר בתום הגלילה.
 .6חובה להשיב את הרולר מיד בתום הגלילה לאריזתו על מנת לשמור על
תקינותו .רולר שנפגע או נפל – לא ראוי לשימוש !
 .7יש לבצע את הטיפול אחת לשבוע ברצף של  8-10טיפולים ובהמשך פעם
בחודש .ניתן להשתמש באותו המכשיר במהלך שנה ובלבד שהמחטים חוטאו
ולא ניזוקו.
* בטיפולי השיער ניתן להשתמש כל יומיים
כיווני גלילת הדרמה רולר

ניקוי הדרמה רולר
על מנת לחטא את הרולר יש לטבול אותו באלכוהול  ,75%לנער אותו משאריות
האלכוהול ,ליבשו ולהשיבו לאריזה .אין לפסטר ,לנקות או לחטא אותו בכל דרך
אחרת !!!
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הערות אזהרה
 .1הדרמה רולר הינו כלי טיפול אישי ולא ניתן להעבירו ממטופל למטופל.
 .2לא מטפלים עם הדרמה רולר באנשים עם עור מגורה או משופשף ,עור
מודלק ,אקנה מוגלתי ,דלקת שנגרמה מפטריות או כל מחלת עור אחרת,
באנשים עם הרפס ובכל מצב בו המטפל אינו בטוח לחלוטין כי לא יגרם למטופל
נזק מהשימוש .אם מופיעה רגישות כלשהיא או תגובה בלתי צפויה מהטיפול יש
להפסיק מיד את השימוש ,לנקות היטב את האזור בסבון ובמים ואף להתיעץ
עם רופא עור ,במקרים קיצוניים .כשמופיעה קשקשת על הראש כתוצאה
מהשימוש ,יש לחפוף עם שמפו בתוספת סודה לשתיה.
 .3שמור את הרולרים במקום מוגן ובטוח והרחק אותם מקרבתם של ילדים.
ביכולתם של הרולרים לפצוע ולגרום נזק אם אינם בשימוש של מטפל מוסמך
שעבר הדרכה.
 .4אחרי השימוש בדרמה רולר ,העור פצוע למשך כ  48שעות .אין להשתמש
בשום מסכה או קרם שיש בהם חומרים חומציים הגורמים לתחושת בעירה
לאחר המריחה .במידה ונמרח על פני העור חומר היוצר גירוי ,אי נוחות או כאב,
יש לשטוף היטב את האזור המגורה בסבון ובמים ולשים ג'ל הרגעה.

פרטים טכנים
השם הטכני Micro-needle Nurse System (MNS) :
משקל נטו 18 :גר' משקל ברוטו 68 :גר'
תנאי איחסון :נא לשמור את הרולרים במקום יבש וקריר ובאופן שלא יווצר לחץ
כלשהו על המכשיר.

