
DermaRoller 

Derma-Roller jest urza dzeniem do mikronakłuwania skory, dzieki ktoremu znikaja  
oznaki procesu starzenia, wygładzaja  niedoskonałosci skory i ujedrniaja . 

Wskazania do zabiegu: 

• zwiekszenie jedrnosci,elastycznosci skory, 

• rewitalizacja skory po porodzie, 

• odbudowa struktury starzeja cej sie skory, 

• niwelowanie celulitu, rozstepow i  blizn, 

• poprawa napieci askory. 

Przeciwwskazania do zabiegu: 

• aktywne  infekcje(wirusowe,grzybicze i bakteryjne skory), opryszczka

• stany zapalne skory roznego pochodzenia, 

• przerwana cia głosc naskorka, 

• skłonnosc do tworzenia sie bliznowcow, 

• choroby autoimmunologiczne, 

• cia za, laktacja, okreskarmieniapiersia  

• stosowanie lekow przeciwzakrzepowych, 

• alergia, 

• cukrzyca, 

• choroby krwi (anemia,małopłytkowosc).  

• tradzik rozowaty IIIstopnia 

• zmiany wirusowe 

• skora zle toleruja ca iniekcje (skora naczynkowa, ryzyko powstawania 

zwłoknien) 

• choroba nowotworowa , terapia przeciwnowotworowa 

• choroby krwi, stosowanie lekow przeciwkrzepliwych 

• choroby autoimmunoagresjii-zburzenia polegaja ce na zaatakowaniu 

organizmu przez własny układ odpornosciowy, wytwarzaja cy przeciwciała przeciw 
własnym, prawidłowym tkankom. Zaliczamy do nich chorobe GRAVESA BASEDOWA i 



zapalenie tarczycy typu HASHIMOTO, stwardnienie rozsiane, nuzliwosc miesni 
(MIASTENIA), reumatoidalne zapalenie stawow, twardzine, zespoł SJOGRENA, zespoł 
przewlekłego zmeczenia, gosciec miesniowo- sciegnisty 

• epilepsja 

• wirusowe zapalenie wa troby 

• przyjmowanie w cia gu kilku ostatnich dni lekow: 

przeciwzakrzepowych, niesterydowych lekow przeciw zapalnych, 

aspiryny 

• spozywanie alkoholu przed zabiegiem 

• niedawno przebyte intensywne zabiegi z zakresu medycyny 

estetycznej 

Zastrzezenia dotycza ce pielegnacji domowej po zabiegu dermorollera

 4 godziny po zabiegu: 

•   nie korzystamy z rekreacji wodnej (basen, sauna, jacuzzi, hydromasaz) 

•   nie korzystamy z solarium i unikamy długotrwałej ekspozycji na słonce 

•   nie uprawiamy sportow wysiłkowych (sol zawarta w pocie podraznia naskorek po 
mikro nakłuciach) 

•   nie korzystamy z inhalacji w grotach solnych 

•  nie uzywamy kremow 

•  nie wykonujemy innych zabiegow kosmetycznych 

•   nie dotykamy powierzchni wystymulowanego naskorka 

4 dni po zabiegu 

* nie opalamy sie intensywnie na słoncu i solarium 

* nie wykonujemy intensywnie stymuluja cych zabiegow kosmetycznych 

          * z duza  dbałoscia  stosujemy kosmetyki odpowiednie po zabiegu dermorellera 

           *nie spimy ze zwierzetami 

          *po lipolizie nie siadamy na sedes

Po zabiegu w pierwszych dwoch tygodniach nalezy unikac słonca, solarium, basenow, 
sauny. Bezposrednio po zabiegu zrezygnowac z wysiłku fizycznego.Zabiegu wykonywane
sa  w indywidualnie ustalanych odstepach ok 2- 4 tyg. 

Serie stanowi min 5 zabiegow. Bezposrednio po zabiegu moze wysta pic obrzek, 
zaczerwienienie skory, swedzenie, bol przy dotyku, krwiak, zmiana koloru skory. Rzadko
wystepuja  reakcje uczuleniowe na preparaty. 

 


