BIOPTRON FÖR HEMMABRUK till dina kunder!

Vi ger dig möjligheten att hjälpa dina kunder att reducera behandlingstiden genom att
effektivisera behandlingen med Bioptron i hemmet. En smärtfri behandling med vårt unika
lågenergiljus stärker effekten på den traditionella behandlingen på mindre än halva tiden
vilket är ett komplement till den traditionella behandlingen eller som en enda
behandlingsform.

Behandling på kliniken
Effekten:
slätare hy
balanserad hy
föryngrad hy
Avsevärd reducering av:
porer
ärrbildningar
pigment relaterade fläckar
melasma fläckar
svårläkta eksem
svårläkt acne
bölder

Före och efter behandling med Bioptron
Före

efter 8 veckor

Före

efter 10 veckor

BIOPTRON MOTVERKAR även ÅLDRANDET
På uppdrag av medicinska och kosmetiska divisioner
är vi glada att informera dig om extraordinärt resultat
med en vetenskaplig undersökning som utförts av
dermatologiska institutet i Neuchatel i Schweiz.
Undersökningen utfördes under 8 veckor på 20
försökspersoner i åldern mellan 42 och 60 år, syftet
med denna studie var att analysera hur effektiv
behandling med Bioptron är i kombinerad traditionell
behandling.
Produkter som användes under denna studie är en av
flera Bioptron’s egna produkter. Vi har valt den
prisförmånliga ”Swissological” hydro- lift serum och hydro – lifting- creme.
Produkter som DECLÉOR, MD FORMULATIONS och BIOTHERM som används i traditionell behandling ger
motsvarande effekt.

Swissological Hydro -lifting Serum

Swissological Hydro - Lifting Cream

Resultaten av denna undersökning var långt över förväntan, eftersom det är tydligt att:
Behandling med BIOPTRON stärker effekten av mikrocirkulationen i huden 6 gånger snabbare än normalt
och därför har den en tydlig inverkan på huden under regenereringsprocessen
12% förbättring av hudens epidermis och dermis täthet, och 12% förbättring av hudens fasthet uppnåddes
inom de första 4 veckorna
Efter 8 veckor med 2 professionella behandlingar på skönhetssalongen och dagliga behandlingar morgon
och kväll med Bioptron Pro1 i hemmet med Swissological, uppnåddes en avsevärd förbättring med 68% av
hudens epidermis och dermis täthet, och 82% av hudens fasthet. Denna uppmätning baseras efter den
genomsnittliga regenereringsprocessen
Traditionella behandlingar med Swissological och utan behandling med Bioptron ger ett utfall i snitt på 34%
förbättrad täthet i epidermis och dermis och 41% förbättrad fasthet i huden efter 8 veckor
Resultatet på förstorade porer, synliga rynkor, melasma fläckar reducerades avsevärt eller helt avlägsnat
efter 8 veckor
Hudens fuktighet balanserades upp och upprätthålls genom kontinuerlig användning av våra hudprodukter

