
The Precision Diamond Peel

Ainutlaatuinen mikrohionta.  

Ohjeita ihonhoitoon  
timanttihiontaa seuraavien 4–7 päivän aikana:

•	 Vältä liiallista lämpöä ja suoraa altistumista auringolle.
•	 Suojaa iho auringolta riittävän korkealla suojakertoimella – käsittely voi 

lisätä valoherkkyyttä.
•	 Älä nypi tai revi irtonaista tai kuoriutuvaa ihoa. Ihon kuoriutuminen hoidon 

jälkeen on erittäin harvinaista, mutta ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa 
pigmenttihäiriöitä iholle.

•	 Älä käytä A-vitamiinivoiteita (Retin-A/Renova) hoitoa seuraavien 7 päivän 
aikana.

•	 Älä käy elektrolyysihoidoissa, älä ota kollageenipistoksia, äläkä poista 
tai poistata ihokarvoitusta hoidetulta alueelta vahaamalla tai muilla 
menetelmillä noin 5 päivään.

•	 Keskeytä muiden ihoa kuorivien kotihoitotuotteiden käyttö. Älä käytä 
myöskään pesukinnasta tai muita mekaanisesti kuorivia välineitä.

•	 Vältä kuumaa suihkua hoidetulla alueella. Älä myöskään käy saunassa, 
höyrysaunassa, porealtaassa tai muissa vastaavissa.

•	 Vältä hikoilua ja pidä kehosi viileänä. Kehon lämpeneminen voi aiheuttaa 
pigmenttihäiriöitä.

•	 Kosmetologisi osaa suositella sopivan ajankohdan uusintakäsittelylle.
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Kiinteä,
heleä ja

tasaisempi iho

Koe timanttihionnan teho

Timanttihionta on saavuttanut laajalti mainetta 
parhaana mikrohiontamenetelmänä. Pristine™-

mikrohionta edustaa timanttihiontamenetelmien 
kirkkainta kärkeä. 

Pristine™ parantaa ihon kuntoa ja ulkonäköä 
kokonaisvaltaisesti kuorimalla ihon ulointa 
kerrosta. Menetelmällä voidaan hoitaa useita 
iho-ongelmia ikääntymisen ja auringonvalon 
aiheuttamista muutoksista aina akneen ja erilaisiin 
arpiin. 

Kuorinnan ja säädettävän imun yhteisvaikutukseen 
perustuva Pristine™ kuorii kuollutta solukkoa 
ihon pinnalta, puhdistaa ihohuokosia 
sisältäpäin ja stimuloi paikallista verenkiertoa 
ja kollageenituotantoa. Hoidot kiinteyttävät 
ja heleyttävät ihoa ja tekevät siitä vähitellen 
tasaisemman sävyisen. Pristine™ ei hankaa eikä 
ärsytä ihoa. Lisäksi menetelmä on täysin kivuton, 
joten voit nauttia yksilöllisesti räätälöidyistä 
hoidoista, jotka rentouttavat ja ennen kaikkea 
tuottavat tuloksia jo ensimmäisestä hoitokerrasta 
lähtien.

Hoitaa
•	 Ikääntyvää kasvojen ja 

vartalon ihoa, myös herkkää 
silmänympärysihoa

•	 Tukkeutunutta ihoa, 
mustapäitä ja miliumeja

•	 Ihoa, jossa on 
sisäänkasvaneita karvoja 

•	 Elotonta ihoa
•	 Auringon vaurioittamaa ihoa
•	 Lievittää talineritystä ja 

komedojen muodostumista
•	 Tasoittaa ihoalueiden 

rakenne-eroja
•	 Sopii myös muita hoitoja 

valmistelevaksi hoidoksi

Häivyttää
•	 Hienoja juonteita ja ryppyjä
•	 Naururyppyjä
•	 Raskausarpia
•	 Maksaläiskiä ja muita 

pigmenttihäiriöitä
•	 Ihon kiiltoa ja ihon rakenteen 

epätasaisuuksia
•	 Suurentuneita ihohuokosia
•	 Akne-, tapaturma- ja 

leikkausarpia
•	 Musta- ja valkopäitä sekä 

muita epäpuhtauksia

PristineTM timanttihionnan käyttökohteet:

•	 Parhaat hoitotulokset saavutetaan sarjahoitona (useimmiten 5–12 
hoitokertaa).

•	 Samaa aluetta, esimerkiksi kasvoja voidaan hoitaa enintään kerran viikossa.
•	 Ylläpitäviä hoitoja tehdään kuukausittain tai kerran puolessa vuodessa.
•	 Hoitotiheys riippuu asiakkaan tarpeista.


