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SERUM8 Skincare system er et 
komplett hudpleiesystem som er 
utviklet av den danske legen Niels 
Bukh. Ved å bruke dette systemet, 
kan du pleie huden din etter profes-
jonelle prinsipper og i en kontrollert 
prosess, som nedbryter huden for å 
akselerere regenerering. 

Tre aktive ingredienser
Hyaluronsyre (HA) - er et sterkt 
fuktighetsbevarende molekyl som 
finnes i store konsentrasjoner i den 
ekstracellulære matriks, som er det 
væskefylte rommet mellom cellene.  
Det har vist seg å være et nesten 
magisk stoff for hudens vitalitet 
ettersom det tilfører fuktighet, 
fylde, fasthet og smidighet. HA kan 
sies å være “den jorden som celler 
gror i”.

Sukroseoktasulfat (SOS) - akti-
verer bFGF (basic fibroblast growth 
factor), som er en av de viktigste 
modulerende mekanismene for 
gjenoppbyggingen av huden. Denne 
stimuleringen av hudens vekstfak-
torer gir en sterkere og sunnere 
hud. SOS “etterligner” kroppens 
naturlige signaler til regenerering av 
huden. Melkesyre (AHA) - virker 
primært ved å nedbryte de små 
forbindelsene (desmosomene) som 
binder hudcellene sammen. Des-
suten gjør AHA det lettere å fjerne 
de ytterste, døde hudcellene effe-
ktivt, slik at det blir plass til nye og 
stimulerer generelt hudens vitalitet. 
Man kan si at AHA “lufter jorden”, 
så det blir mer plass til den ekstra-
cellulære, livgivende matriks-struk-
turen.

- Ingen parfyme
- Ingen fargestoffer
- Ingen parabener
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Metoden er enkel og rev-
olusjonerende 
Først brukes Dermaroller8 til å 
mikro-perforere og nedbryte huden. 
Deretter påføres Serum8 for å 
tilføre huden viktige vekststimuler-
ende og vitaliserende stoffer, før 
man avslutter med Moisturizer8, 
som er spesielt utviklet til å brukes 
umiddelbart etter behandlingen da 
den har en lindrende virkning på 
hudens naturlige reaksjon når den 
regenererer.  

Resultatet av å kombinere ned-
brytingen av gammel hud med en 
forsterket gjenoppbygging av nye 
hudceller, er synlig forynget hud. 
SERUM8 Skincare System kan 
brukes til alle hudtyper og gjelder 
ikke kun, men virker især effektivt 
når det kommer til:

- Rynkebehandling og forebygging
- Foryngelse av huden

- Aknearr
- Hyperpigmentering
- Forstørrede porer 
- Solskader
- Sensitiv, irritert hud

Dermaroller8 kan beskrives som en 
rulleformet spikermatte i mini-
atyrversjon. Den har små og svært 
skarpe nåler som lager tusenvis av 
mikroskopiske hull når den rulles 
forsiktig over huden. 

Huden reagerer med å øke graden 
av hudfornyelse, for å reparere 
skaden. Hvert eneste hull fungerer 
som et lite senter for hudfornyelse, 
hvor gammel hud som nedbrytes, 
stimulerer en naturlig økning i 
gjenoppbyggingen av hudceller. 

De mikroskopiske hullene sørger 
også for at Serum8 trenger effek-
tivt inn i huden. 

Den kortvarige nedbrytingen av 
hudens overflate- og barrierefunks-
jon gir derfor en optimal konsen-
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trasjon av revitaliserende stoffer i 
de dypere hudlagene. 
Generelt har vi en tendens til å 
bruke altfor mange stoffer på 
huden vår. 

SERUM8 Skincare System inne-
holder kun få, nøye utvalgte, aktive 
ingredienser. 
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Nedbryting og regenerering av huden

Igjen og igjen

Naturlig fornyelse og foryngelse av huden

“

“

Huden har en stor absorberende 
evne, og det er viktig å huske på 
dette når man påfører stoffer. 

Vi har utvalgt de aktive ingredi-
ensene ut fra effektivitet, og vi har 
omhyggelig valgt ingredienser som 
er kjent for å ikke ha noen skade-
lig virkning på hudbarrieren etter 
nedbryting.
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1.
Rens Dermaroller8 ved 
å spraye Rollercleaner8 
2-3 ganger på rullehodet. 
Vift rullen i luften til den 
er tørr.

2.
Rengjør huden med 
de foretrukne rense-
produktene dine, og 
avslutt med å pumpe 
Cleanser8 1½ gang 
og påføre mengden på 
huden med en fuktig 
bomullspad.

3.
Velg et passende hudom-
råde, f.eks. pannen din, kin-
net, nesen eller overleppen, 
og rull Dermaroller8 sys-
tematisk, cirka 4-6 ganger 
loddrett, vannrett og diag-
onalt. Trykk jevnt og lett. 
Behandlingen skal ikke gjøre 
vondt, men føles mer som 
lette stikk og prikk. Man skal 
ikke kunne se noe annet 
enn litt rødhet i huden. Du 
kan rulle så nærme øynene 
og leppene som du ønsker, 
men vær forsiktig ettersom 
huden er tynnere og mer 
sensitiv i disse områdene. 
Behandlingen kan med for-
del også utføres på halsen, brystet, 
håndryggen osv.
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4.
Pump Serum8 
1½ gang og påfør 
mengden i et 
jevnt, tynt lag. 

5.
Påfør et tynt lag Mois-
turizer8 etter cirka 10 
minutter. Vent minst 1 
time, til huden er blitt 
forseglet igjen, før du 
bruker andre hudpleie-
produkter. Når huden 
er tørr, kan du ta på 
sminke.

6.
Til sist skal Dermaroller8 rengjøres. 
Du kan starte med å skylle den 
under varmt rennende vann og så 
avslutte med å spraye 2-3 ganger 
med Rollercleaner8. Skyllingen med 
varmt vann kan hoppes over. Vift 
rullen i luften til den er tørr. Op-
pbevar den i den beskyttende esken 
til neste behandling. Ikke bruk en 
Dermaroller8 med ødelagt rullehode 
da den kan skade huden din.

Vær alltid oppmerksom på hudens reaksjon etter 
behandling. Start med å rulle lett og forsiktig, 
og vent noen dager før gjentakelse. Hvis det 
ikke oppstår noen problemer, kan du gjenta 
behandlingen med 2-3 dagers mellomrom. Hvis du 
følger denne fremgangsmåten, vil du se nøyaktig 
hvordan huden din reagerer på behandlingen. 
Stopp behandlingen omgående hvis du opplever 
uønskede virkninger og søk legehjelp. SERUM8 
Skincare System skal ikke brukes hvis du har en 
hudsykdom. 

Advarsel med hensyn til solbrenthet: Dette 
produktet inneholder alfa-hydroksysyre (AHA), 
som kan øke hudens følsomhet mot sollys og især 
risikoen for å bli solbrent. Bruk solkrem, ha beskyt-
tende tøy på og begrens opphold i solen mens du 
bruker dette produktet og i 1 uke etterpå. 

51
N

o
rs

k



Hyppighet
Det anbefales at du til å starte 
med oppbygger hudens toleranse 
for Dermaroller8. Bruk den 1-2 
ganger i uken i de første 2-3 ukene, 
og øk deretter langsomt hyppighet-
en til maksimalt 3 ganger i uken, 
avhengig av hvordan huden din 
reagerer. 

Dermaroller8
Den medfølgende Dermaroller8 har 
en nålelengde på 0,5 mm. Profes-
jonelle klinikker tilbyr behandlinger 
med lengre nåler mot hudproblemer 
i dypereliggende hudlag. 

Serum8
Påfør ALLTID Serum8 umiddelbart 
etter bruk av Dermaroller8. Serum8 
er en 100% biokompatibel gel. Det 
er et helt naturlig produkt, som 
består av hudens ekstracellulære 
substans - hyaluronsyre. Det inne-
holder ingen stoffer som på noen 

som helst måte kan fremkalle en 
allergisk reaksjon ved at de smøres 
på en sensitiv og åpen hudbarriere.

Moisturizer8
På samme måte er Moisturizer8 
spesielt utviklet til å bli brukt rett 
etter behandlingen da den har 
en lindrende virkning på hudens 
naturlige reaksjon når den regener-
erer. La huden din tørke i 10 minut-
ter og påfør deretter Moisturizer8. 
Vent minst 1 time, så du lar huden 
bli forseglet igjen, før du bruker 
andre hudpleieprodukter. 

Til personlig bruk

Dermaroller8 er kun til personlig bruk. Der-

maroller8 kan brukes 50-60 ganger (normal 

bruk) ettersom nålene vil bli sløve med 

tiden. Ved å følge denne fremgangsmåten, 

vil de andre produktene i SERUM8 Skincare 

System også holde til det samme antallet 

behandlinger.
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