
Dermaheal mesotherapy 

Er du helsepersonell og ønsker å tilby mesoterapi med ulike aktive ingredienser som genererer 
svært gode resultater? Da er mesoterapi fra Dermaheal perfekt for deg. 

Dermaheal HSR:  
En kraftig mesoterapi for en aldrende og dehydrert hud. Inneholder dobbelt så mye hyaluronsyre 
som andre konkurrerende mesoterapiløsninger, og gir dermed god hydrering og plump av dermis. 
Inneholder naturlige og kraftige vekstfaktorer som stimulerer gjenoppbygging av dermalt 
kollagen. Andre ingredienser: Retinal, askorbinsyre og glutation som er kraftige antioksidanter og 
direkte stimulatorer av kollagenomdannelse og reduksjon av pigment. 

Mesoterapibehandlingen reduserer fine linjer og rynker ved å generere nye hudceller, styrke 
hudens elastisitet ved å indusere syntesen av kollagen og elastin, hydrerer tørr hud og hjelper 
den til å opprettholde den optimale fuktighetsbalansen. Ideell for en moden og tørr/dehydrert 
hud. 

Dermaheal HSR (Hyaluronic Skin Rejuvenating) 5ml x 10 hetteglass. 
 
Dermaheal LL:  
Fettoppløsende behandling for å redusere fett som ikke kan fjernes ved hjelp av kosthold eller 
trening. Denne mesoterapien er svært effektiv for å redusere lokaliserte forekomster av fett, 
samtidig som den regenererer og forbedrer hudens elastitet. Ideelle behandlingsområder er 
knær, lår, hofter, mage og hake. 

Dermaheal LL (anticellulitt, lipolyse) 5 ml x 10 hetteglass. 
 
Dermaheal SB:  
Denne mesoterapien reduserer og forhindrer hyperpigmentering og aldersflekker. Formelen 
inneholder innkapslet arbutin og lakrisekstrakt, som blokkerer omdannelsen av L-DOPA til 
eumelanin og feomelanin ved å hemme enzymet tyrosinase. Den arbeider for å lysne og effektivt 
forhindre videre pigmentering av huden, og etterlater huden myk og strålende. Ideell i 
bekjempelsen av solskader, hyperpigmenteringer og ujevn hudtone. 

Dermaheal SB (Skin Brightening) 5 ml x 10 hetteglass 
 
Dermaheal HR:  
En mesoterapi som forebygger og forbedrer hårtap og alopecia både for menn og kvinner. Den 
induserer hårvekst ved å revitalisere hårsekkene og stimulerer blodsirkulasjonen, forbedrer 
hodebunnsproblematikk samt øker hårets tykkelse og fylde. Behandlingen stimulerer og styrker 
hårsekkene, og fukter og gir næring til hår og hodebunn. 

Dermaheal HR (antihårtap) 5 ml x 10 hetteglass. 

For å utføre denne behandlingen må man være autorisert helsepersonell (sykepleier, vernepleier, 
lege, tannlege). 

Kursinfo: 
Pris: kr 6000,-(?) 
Kurslengde: 3 timer(?) 
Adresse: Oslo, Bygdøy Alle 60B


