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SERUM8 Skincare System er et 
komplet hudplejesystem, udviklet 
af den danske læge Niels Bukh. Ved 
brug af dette system kan du efter 
professionelle principper pleje din 
hud i en kontrolleret proces, der 
nedbryder huden for at accelerere 
regenerering.

Tre aktive ingredienser
Hyaluronsyre (HA) - er et 
kraftfuldt, fugtighedsbevarende 
molekyle, som findes i store kon-
centrationer i den ekstracellulære 
matrix, som er det væskefyldte 
rum mellem celler. Det har vist sig 
at være et nærmest magisk stof 
for hudens vitalitet, idet det tilfører 
huden fugtighed, fylde, fasthed og 
smidighed. HA fungerer som “den 
jord hudens celler gror i”.

Sucroseoctasulfat (SOS) - akti-
verer bFGF (basic fibroblast growth 
factor), som er en af de vigtigste 
modulerende mekanismer for rege-
nerering af huden. Denne stimuler-
ing af hudens vækstfaktorer giver 
en styrket og sundere hud. SOS 
”efterligner” kroppens naturlige 
signaler til regenerering af huden.
Mælkesyre (AHA) - virker 
primært ved at nedbryde de små 
forbindelser (desmosomer), som 
binder hudens celler sammen. 
Derudover gør AHA det lettere 
at fjerne de yderste døde hud-
celler effektivt og giver på denne 
måde plads til nye samt stimulerer 
generelt hudens vitalitet. Man kan 
sige, at AHA “lufter jorden”, så der 
bliver mere plads til den livgivende, 
ekstracellulære matrixstruktur.

– Ingen parfume
– Ingen farvestoffer
– Ingen parabener
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Metoden er enkel og revolu-
tionerende 
Først bruges Dermaroller8 til 
at mikro-perforere og nedbryde 
huden. Derefter påføres Serum8 
for at tilføre huden essentielle 
vækststimulerende og vitaliser-
ende stoffer, inden man afslutter 
med Moisturizer8, specielt udviklet 
til brug umiddelbart efter behan-
dlingen, da den virker lindrende på 
hudens naturlige reaktion når den 
regenererer.

Kombinationen af nedbrydning 
af gammel hud og en forstærket 
genopbygning af nye hudceller giver 
en synlig forynget hud. SERUM8 
Skincare System kan anvendes til 
alle hudtyper og gælder ikke kun, 
men virker især effektivt med 
henblik på:

- Rynkebehandling og forebyggelse
- Foryngelse af huden

- Akne-ar
- Hyperpigmentering
- Forstørrede porer
- Solskader
- Sart, irriteret hud

Dermaroller8 kan beskrives som en 
rulleformet sømmåtte i miniature-
version. Rullen har bittesmå, syle-
skarpe nåle, der laver tusindvis af 
mikroskopiske huller når den rulles 
blidt over huden. 

Huden reagerer ved at øge graden 
af hudfornyelse for at reparere 
skaden. Hvert eneste hul virker 
som et lille center for hudfornyelse, 
hvor nedbrydningen af gammel hud 
accelererer den naturlige genopbyg-
ning af nye hudceller. 

De mikroskopiske huller sørger også 
for, at Serum8 trænger effektivt 
ind i huden. 

Den kortvarige nedbrydning af 
hudens overflade- og barriere-
funktion giver således en optimal 
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koncentration af revitaliserende 
stoffer i de dybere hudlag.
Generelt har vi en tendens til at 
bruge alt for mange stoffer på 
huden. 

SERUM8 Skincare System inde-
holder kun få, omhyggeligt udval-
gte, aktive ingredienser. 
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Nedbrydning og regenerering af huden

Igen og igen

Naturlig fornyelse og foryngelse af huden

“

“

Huden har en stor absorberende 
evne, og det er vigtigt at huske på 
dette når stoffer påføres. Vi har 
udvalgt de aktive ingredienser ud 
fra deres effektivitet, og vi har nøje 
valgt ingredienser, der er kendt for 
ikke at skade hudbarrieren efter 
nedbrydning.
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1.
Rens Dermaroller8 ved 
at give rullehovedet 2-3 
sprøjt Rollercleaner8. Vift 
rullen i luften, til den er 
tør.

 
2.
Rengør huden med 
dine foretrukne ren-
seprodukter og afslut 
med at pumpe Cleans-
er8 1½ gang, som du 
påfører med en fugtig 
vatrondel.

3.
Vælg et passende hu-
dområde - fx pande, kind, 
overlæbe osv. og rul Der-
maroller8 ca. 4-6 gange 
lodret/vandret/diagonalt 
systematisk. Tryk jævnt og 
blidt. Behandlingen skal ikke 
være smertefuld, men bør 
snarere føles som en let 
prikken og stikken. Du skal 
ikke kunne se andet end en 
let rødmen i huden. Du kan 
rulle så tæt på øjnene og 
læberne, som du har lyst, 
men vær forsigtig, da huden 
er mere følsom her. Be-
handlingen kan med fordel 
udføres på halsen, brystet, 
håndryggen osv.
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4.
Pump Serum8 1½ 
gang og påfør i et 
jævnt, tyndt lag.

5.
Påfør et tyndt lag Mois-
turizer8 efter ca. 10 
minutter. Vent mindst 1 
time, indtil hudbarrieren 
er forseglet igen, inden 
du bruger andre hudple-
jeprodukter. Når huden 
er tør, kan du tage 
makeup på.

6.
Afslutningsvis renses Dermaroller8. 
Du kan starte med at rense den 
under varmt, rindende vand og så 
afslutte med 2-3 sprøjt Rollerclean-
er8. Skylningen med varmt vand 
kan springes over. Vift med rullen i 
luften, til den er tør. Opbevar den i 
den beskyttende indpakning indtil 
næste behandling. Brug ikke en Der-
maroller8 med skadet rullehoved, 
da den vil kunne skade huden.

Vær altid opmærksom på hudens reaktion efter 
behandling. Start med at rulle blidt og forsigtigt, 
vent nogle dage og gentag. Hvis der ikke opstår 
problemer, kan du gentage behandlingen med 2-3 
dages mellemrum. Hvis du følger denne frem-
gangsmåde, vil du kunne se præcist, hvordan din 
hud reagerer. Stop behandlingen øjeblikkeligt hvis 
du oplever uønskede virkninger og søg lægehjælp. 
SERUM8 Skincare System må ikke bruges hvis du 
har en hudsygdom. 

Solskoldningsadvarsel: Dette produkt indeholder 
Alpha Hydroxy Acid (AHA), som kan øge hudens 
følsomhed over for sollys og især risikoen for at 
blive solskoldet. Brug solcreme, gå med beskyt-
tende tøj og begræns dine ophold i solen mens du 
bruger dette produkt og i den efterfølgende uge. 
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Hyppighed
Det anbefales, at du i starten 
opbygger din huds tolerance for 
Dermaroller8. Brug Dermaroller8 
1-2 gange om ugen i de første 
2-3 uger, og øg derefter langsomt 
hyppigheden til maksimalt 3 gange 
om ugen, afhængigt af, hvordan din 
hud reagerer. 

Dermaroller8
Den medfølgende Dermaroller8 har 
en nålelængde på 0,5 mm. Profes-
sionelle klinikker tilbyder behandling 
med længere nåle mod hudproblem-
er i dybereliggende hudlag.

Serum8
Påfør ALTID Serum8 umiddelbart 
efter brugen af Dermaroller8. 
Serum8 er en 100% biokompatibel 
gel. Det er et helt naturligt produkt, 
der består af hudens ekstracel-
lulære substans - hyaluronsyre. Det 
indeholder ingen kendte stoffer, 

som på nogen måde kan fremkalde 
en allergisk reaktion ved at de 
påføres en sart og åben hudbarri-
ere. 

Moisturizer8
Ligeledes er Moisturizer8 specielt 
udviklet til at bruges lige efter be-
handling, da den virker lindrende på 
hudens reaktion når den regener-
erer. Lad din hud tørre i 10 minut-
ter og påfør derefter Moisturizer8. 
Vent mindst 1 time til hudbarrieren 
er forseglet igen, inden du bruger 
andre hudplejeprodukter. 

Til personlig brug

Dermaroller8 er kun til personlig brug. Der-

maroller8 kan bruges 50-60 gange (normal 

brug), da nålene kan blive sløve med tiden. 

Hvis du følger denne fremgangsmåde, vil de 

andre produkter i SERUM8 Skincare System 

holde til det samme antal behandlinger.

40

Sådan bruges sys-
temet
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